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Förord 

Att skriva en avhandling är en utdragen, och i mångt och mycket en ensam 

och mödosam process. Detta förord skriver jag därför med den största öd-

mjukhet, både inför dem som redan genomgått processen och dem som för-

söker ta sig igenom den, med eller utan bravur. Så här på sluttampen kan jag 

ändå inte annat än att känna tacksamhet och stolthet över att få ha varit med 

om det, som både inneburit möjlighet till personlighetsutveckling – och för-

hoppningsvis – akademiska framsteg. Klarar jag det här så klarar jag åtmins-

tone nästan vad som helst!  

Det brukar heta att goda råd är dyra. När jag nu vill framföra mitt tack till 

dem som bistått med råd och hjälp under vägen, kan det konstateras att det 

näppeligen stämmer. Råden har visserligen varit goda, men har förmedlats 

mycket frikostigt. Kanske har det godaste rådet ändå varit att våga lita på att 

avhandlingsprocessen faktiskt för doktoranden framåt. Det är bara att för-

söka hänga med i svängningarna och kasten. Denna process har alltså – tack 

och lov – knappast varit ansiktslös. Ett antal personer och omständigheter 

gjorde att en i övrigt ganska så ensam process blev en något mindre så.  

Först och främst vill jag rikta ett – stort! – tack till mina handledare. Det 

är nog dessvärre alltför få doktorander som uppriktigt kan säga att de har fått 

den bästa handledningen. Jag har dock haft den stora förmånen att ha fått 

ingå i den skaran. Förutan mina kunniga, kloka, engagerade, förstående och 

sist men inte minst, trevliga handledare Göran Sundström och Rune 

Premfors hade det, vågar jag nästan säga, förmodligen inte blivit någon av-

handling över huvud taget. Göran har stått för handfast, konstruktiv och pro-

blemlösande handledning. Rune har bidragit med de större perspektiven och 

med sin långa och gedigna erfarenhet. Ett bra team, med andra ord. Att jag 

över huvud taget kom in på forskarutbildningen har jag också till stor del 

Rune att tacka för.  

Detta avhandlingsprojekt har varit knutet till och utgjort ett av de många 

delprojekten i REKO-programmet (Regeringskansliet och samhällets organi-

sering), som 2004-2008 finansierades av Riksbankens Jubileumsfond och 

organiserade forskare från Södertörns högskola, Göteborgs universitet samt 

Stockholms universitet. (Detta även om avhandlingen har finansierats av 

Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.) Att få ingå i en 

dylik forskningsmiljö har även det varit en mycket gynnsam omständighet.  

Att just den här avhandlingen blev skriven har jag en REKO-kollega, 

Torbjörn Larsson, att tacka för. Han har tillsammans med den dåvarande 
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doktorandkollegan Anders Borg låtit mig använda det intervjumaterial som 

de samlade in runt decennieskiftet 1980. Torbjörn har dessutom bistått med 

hjälp under vägen, inte minst under slutfasen. Karin Gavelin kom tillsam-

mans med Torbjörn med kloka kommentarer på slutseminariet. Tack även 

till REKO-kollegorna Anders Ivarsson Westerberg och Bengt Jacobsson, 

men även till Magnus Isberg för kommentarer på manuset i detta sena skede.  

Den här avhandlingen hade såklart inte heller blivit till om inte alla inter-

vjupersoner så generöst ställt upp och bidragit med sin tid och sina erfaren-

heter! En av dessa intervjupersoner ordnade dessutom ett givande studiebe-

sök på Utbildningsdepartementet. Tack också till Malin Öhrman och Bengt 

Edlundh för praktisk hjälp med intervjuerna. 

Rätt så säkert är nog att jag, om jag inte hade hamnat på Score (Stock-

holms centrum för forskning om offentlig sektor), inte ens hade övervägt en 

forskarutbildning. Score har nämligen känts, åtminstone nästan, som hemma. 

Tack för många trevliga matlåde-luncher, diskussioner och seminarier (ingen 

nämnd, ingen glömd). Särskilt med Svenne Junker har jag under den senare 

delen av processen delat dess vedermödor, men även emellanåt en god kopp 

kaffe (jfr Silvia 2007). Tack för omvärldsbevakning, skratt och social kont-

roll, men även för hjälp med idéer till figurer och modeller. Ett särskilt tack 

vill jag även rikta till Linda Soneryd (och till Michael Power), som ordnade 

så att jag och min familj kunde åka till London School of Economics/CARR 

en månad i maj 2011. Tack också till Sabina Pracic, Olga Karlsson och Ann 

Linders för ’allt det världsliga’.  

FRAS (Forum för framgångsrikt avhandlingsarbete i statsvetenskap); 

Niklas Bremberg, Anneli Gustafsson, Karl Gustafsson, Maria Franzén, Per 

Daléus och Per-Anders Svärd, har visat sig vara ett synnerligen framgångs-

rikt – och inte minst trevligt – nätverk. Ett särskilt tack till Anneli för vän-

skap och för en fantastisk skrivarvecka på Adelsö. 

Slutligen, ett tack till min familj för stort som smått; särskilt till mamma 

Eva och pappa Bosse (inte minst på senare tid för hjälp med hem och barn). 

Jakob, tack för att du stått ut med (någon som genomgår) denna process och 

för att du alltid finns till hands även om timmen är sen och du själv har 

mycket kvar att göra. Jag hade inte klarat detta utan dig! Folke, du som ing-

en annan påminner varje dag om att det är de små och de stora sakerna som 

är viktigast, och inte så mycket bruset däremellan. Dina kartor leder mig rätt! 

Jakob och Folke, för er skull sätter jag nu punkt för denna process.  

 

 

 

Kräftriket, Stockholm i oktober 2013.  
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1. I gränslandet mellan politik och förvaltning 
i Regeringskansliet  

Inledning och syfte 

Den här avhandlingen behandlar roller i relationen mellan politiker och 

högre tjänstemän i Regeringskansliet, vilka förväntningar de har på sig 

själva, på varandra och på deras relation, och ytterst, vilken grupp som är 

den andra överordnad. Enligt Regeringsformen styr regeringen riket (RF 

1:6). Till sin hjälp att styra riket har regeringen ett kansli; Regeringskansliet 

(RF 7:1). För att regeringen ska kunna styra riket och de myndigheter som 

lyder under den, måste den även kunna styra sitt eget kansli och de tjänste-

män som arbetar där. Att så är fallet har dock inte ansetts vara självklart av 

vare sig forskare eller praktiker. Relationen mellan politiker och tjänstemän 

har tidigare istället betraktats som ett nollsummespel, där antingen politiker-

na, men kanske ännu oftare tjänstemännen, avgår med segern i den eviga 

maktkampen dem emellan (se t.ex. Niskanen 1971, Levin 1983, Dowding 

1995, Molander, Nilsson & Schick 2002). Oavsett om tjänstemännen har 

sagt ”Nej, fru statsråd” eller ”Yes Minister” har utgångspunkten varit att de 

gjort så i syfte att gagna de egna snarare än politikernas syften (Ahrland 

1983, Lynn, Jay 1984, Lynn, Jay 1989). Denna avhandling kommer dock att 

medverka till att komplicera denna starkt förenklade bild. Den bidrar till den 

numera relativt väletablerade bilden inom förvaltningsforskningen, att kom-

plexitet och motstridiga krav istället präglar förhållandet mellan politiker och 

tjänstemän, och att det därför är svårt, kanske näst intill omöjligt, att särskilja 

det som är politik från det som är förvaltning.1 Men den bild som ges i denna 

avhandling är dock inte en total avsaknad av en fördelning mellan politiker 

och tjänstemän. Denna är baserad på det ansvar aktörerna har, snarare än de 

arbetsuppgifter som utförs. Som avhandlingens titel avslöjar, kommer rela-

tionen mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet i denna avhand-

ling att avtecknas som att den visserligen bygger på ett förtroende, men på 

ett förtroende som knappast är ovillkorat. Förvisso tecknas här bilden av en i 

huvudsak harmonisk relation, men än viktigare är att detta förutsätter att de 

                                                      
1 För en översikt av denna långlivade diskussion se Jacobsen (1997). 
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normer och förväntningar som kringgärdar denna relation faktiskt efterlevs. 

Att det finns starka normer kopplade till denna relation, och att det kan upp-

stå djupa och segdragna konflikter om dessa normer bryts, har om inte annat 

på senare tid blivit uppenbart i och med avslöjandet om konflikter mellan 

politiker och tjänstemän på Utrikesdepartementet (Ramböll Management 

2012, Resare 2013a, Resare 2013b, Jemsby, Ridderstolpe 2013).2 Att denna 

avhandling dessutom kan visa att de förväntningar som dagens politiker och 

tjänstemän har att förhålla sig till, på det stora hela är desamma som dessa 

två grupper hade att förhålla sig till på 1970-talet, tyder på att det handlar om 

starka normer, eller med andra ord institutioner (jfr March, Olsen 1989, 

March, Olsen 2006b).  

Kring både det svenska Regeringskansliet (se t.ex. Jacobsson 1984, Lars-

son 1986, Bergström 1987, Premfors, Sundström 2007) och andra länders 

motsvarigheter har det bedrivits en hel del forskning (se t.ex. Rhodes, Dun-

leavy 1995, Smith 1999, Moran 2005, 't Hart, Wille 2006), tillika om en-

skilda politiker- och tjänstemannaroller i både Sverige (se t.ex. Mellbourn 

1979, Ehn 1998, Ivarsson Westerberg 2010) och internationellt (se t.ex. He-

adey 1974, Marsh, Richards & Smith 2000, Poulsen 2005, Rhodes 2011). 

Men en djuplodande studie av relationen mellan politiker och tjänstemän i 

Regeringskansliet, i generell bemärkelse såväl som uttryckt i roller, saknas 

fortfarande. Ett genomgående argument i denna avhandling är att Regerings-

kansliet är en särskild typ av organisation, närmare bestämt en core execu-

tive (se t.ex. Rhodes 1995, Smith 1999).3 Ambitionen är därmed att denna 

avhandlings bidrag ska bli mer specifikt än tidigare undersökningar, med 

avseende på såväl urval som de begrepp som beskriver relationen mellan 

politiker och tjänstemän och deras roller i denna typ av organisation. I mot-

sats till tidigare undersökningar om roller i statsförvaltningen kommer denna 

studie att inriktas på relationen mellan politiker och tjänstemän i just Rege-

ringskansliet; på deras föreställningar om sig själva och på varandra, och på 

deras inbördes relation. Med andra ord inriktas undersökningen på deras 

rollförväntningar.  

Syftet med denna avhandling är därmed att beskriva och förstå relationen 

mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet. Mer specifikt syftar den 

till att mejsla fram och precisera de normer och rollförväntningar som politi-

ker och tjänstemän har på sig själva och på varandra, i denna relation.  

Studien baseras på två intervjuundersökningar med politiker och högre 

tjänstemän i Regeringskansliet. Den första har hela 1970-talet som urvalspe-

                                                      
2 Till denna konflikt, såväl till en mer allmän diskussion om vad som inträffar när politiker 

och tjänstemän inte agerar i enlighet med de förväntningar de har på varandra, återkommer vi 

till i avhandlingens slutkapitel.  
3 Begreppet core executive har inte på något tillfredsställande sätt översätts till svenska (det 

närmaste vi kommer är kanske ’den verkställande kärnan’), varför den kursiverade engelska 

termen alternativt frasen en organisation av Regeringskansliets slag används genomgående i 

denna avhandling.  
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riod, och där genomfördes intervjuerna av statsvetarna Torbjörn Larsson och 

Anders Borg vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. 

Materialet skulle ha legat till grund för en avhandling i statsvetenskap, som 

aldrig kom att färdigställas. Materialet disponeras idag i sin helhet av Tor-

björn Larsson, och med hans och Anders Borgs tillåtelse har det kunnat an-

vändas i detta avhandlingsprojekt. Den andra, uppföljande, intervjustudien 

har åren 2004-2008 som urvalsperiod. I denna studie ges därmed möjlighet-

en att undersöka huruvida det finns likheter såväl som skillnader mellan 

politikers och tjänstemäns rollförväntningar, mellan dessa två intervjuunder-

sökningar.  

Detta inledande kapitel är upplagt på följande vis: i de nästkommande tre 

avsnitten fördjupas studiens forskningsproblem, utifrån en normativ (demo-

kratisk), en teoretisk och en empirisk infallsvinkel. Därefter diskuteras studi-

ens forskningsproblem utifrån föreställningar om en potentiellt förändrad 

relation mellan politiker och tjänstemän. Slutligen presenteras avhandlingens 

disposition.  

Ett normativt (demokratiskt) forskningsproblem  

Hur relationen mellan politik och förvaltning ska beskrivas och förstås, och 

frågan om vilka som egentligen är i överläge – politikerna eller tjänstemän-

nen – är föremål för ett långlivat och fortfarande livaktigt meningsutbyte, 

tillika en klassisk diskussion inom forskningsfältet offentlig förvalt-

ning/public administration.4 Det dilemma som denna diskussion cirklar kring 

kan formuleras på olika sätt. Men det vanligaste är kanske trots allt att det 

formuleras som ett potentiellt demokratiproblem; huruvida förvaltningen är 

en självständig eller till och med en självsvåldig aktör, eller ett lydigt verk-

tyg (och i så fall vems eller vilkas) (Eisenstadt 1965:179).5 Förvaltningen kan 

alltid sägas tjäna någon eller något, det är ett av dess grundläggande drag, 

varför den aldrig kan vara neutral (Rothstein 2001a:7, Poulsen 2005:75f).6  

                                                      
4 Det är den amerikanske presidenten och statsvetaren Woodrow Wilson, och den samtida 

forskaren Frank Goodnow, men på den europeiska kontinenten kanske ännu oftare, den tyske 

sociologen Max Weber, som fortfarande får stå till svars för dikotomin mellan politik och 

förvaltning; huruvida en uppdelning mellan dessa sfärer är möjlig att göra och hur vattentät en 

sådan uppdelning i så fall kan och bör vara (Wilson 1887, Goodnow 2003[1900], Weber, 

Mills & Gerth 1970).  
5 Detta någon eller något kan vara så pass olika företeelser som lagen, medborgarna, de 

folkvalda politikerna, den egna professionen, den egna organisationen/enheten etc., andra 

intressenter i omvärlden samt aktörernas egenintressen. För en diskussion om förvaltningens 

legitimitet se till exempel Aberbach, Putnam & Rockman (1981:3), Rothstein (2001b:68ff) 

och Lundquist (1998:62ff, 90ff).  
6 Men dilemmat kan också kläs i termer av effektivitet, som ett potentiellt implementerings-

problem, det vill säga huruvida tjänstemännen vill, förstår och kan förverkliga de beslut som 
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Då organisationer av Regeringskansliets slag ska uppfylla oumbärliga 

funktioner i det politiska och demokratiska systemet – att hjälpa regeringen 

att genomföra sin politik – är det av yttersta vikt hur och att Regerings-

kansliet som organisation, såväl som samspelet mellan politiker och tjänste-

män i denna myndighet, fungerar och fungerar väl. Det innebär att det finns 

demokratiska, tillika högst praktiska och kanske till och med instrumentella 

bevekelsegrunder att närgånget studera hur relationen mellan politiker och 

tjänstemän i Regeringskansliet ser ut (Putnam 1976:ix, Rhodes 2011:1).7  

Medan politikerna (åtminstone indirekt) är folkvalda, och ofta lekmän, 

har de professionella tjänstemännen genom utbildning och ofta långvarig 

erfarenhet tillskansat sig ett betydande kunskapsövertag gentemot politikerna 

(se t.ex. Aberbach, Putnam & Rockman 1981:3, Page, Jenkins 2005:vii). 

Dessutom kommer politikerna och går, både efter men ibland också mellan 

de allmänna valen, medan tjänstemannakåren snarare står för stabilitet och 

kontinuitet. På så vis uppstår därför ett potentiellt demokratiskt dilemma, på 

följande vis framställt av Jacobsson: 

 
Det här brukar ibland spelas upp som ett klassiskt drama mellan (å ena sidan) 
de få, de tillfälliga och de okunniga och (å andra sidan) de många, de perma-
nenta och de kunniga (Jacobsson 2009:66). 

En liknande formulering finner vi hos Putnam, som skriver att ”Elected 

executives everywhere are outnumbered and outlasted by career civil ser-

vants.” (1973:257). Vilken grupp som är överordnad vilken i relationen mel-

lan politiker och tjänstemän är dock högst väsentligt ur demokratisk synvin-

kel, då det finns regler, normer och förväntningar vilka stipulerar att politi-

kerna ska styra tjänstemännen. Och i enlighet med dessa antas politikerna ha 

starka och tydliga viljor och mål, och styra och leda förvaltningen och tjäns-

temännen i deras arbete, som i sin tur villigt och neutralt lyder sina upp-

dragsgivare och håller sig till att hitta medel för att implementera fattade 

beslut (se t.ex. Frederickson, Smith 2002:18, Richards, Smith 2004:779). 

Den idealtypiska – och traditionella – bilden av den parlamentariska demo-

kratiska styrningskedjan bygger på en uppdelning mellan det som är politiskt 

och det som är opolitiskt – att styra är en politisk uppgift medan implemente-

ring av politiskt fattade beslut i grunden inte är en politisk verksamhet (Ol-

sen 1978:22ff, Larsson 1994:32f, Kjær 2004:20f). 

Den här avhandlingen bidrar också till denna klassiska diskussion, och 

bidrar även till att komplicera denna starkt förenklade bild. Men den gör det 

                                                                                                                             
fattats i den demokratiska processen (Sannerstedt 2001:29). För en mer allmän diskussion av 

implementeringens problem se även Hill och Hupe (2009).  
7 Ett (normativt) ställningstagande att det inte finns någon tydlig gräns mellan politik och 

förvaltning behöver dock inte betyda att politiker- och tjänstemannaroller ses som identiska, 

att dessa grupper fungerar och verkar på exakt samma sätt, på samma arenor och så vidare 

(Ehn 1998:13).  
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genom att behandla ett särskilt ’fall av’ detta dilemma; relationen mellan 

politiker och tjänstemän i det svenska Regeringskansliet.8 Regeringskansliet 

är en myndighet med en speciell ställning i den svenska statsförvaltningen. 

Regeringskansliet är visserligen en myndighet, men ingen förvaltningsmyn-

dighet.9 Tvärtom är det i formell mening regeringens, och därmed i praktiken 

Regeringskansliets uppgift, att medverka till att styra förvaltningsmyndig-

heterna, som sorterar under departementen. ”Regeringen styr riket” heter det 

i regeringsformen (RF 1:6). Tjänstemännens uppgift är framför allt att be-

reda ärenden och att därmed ta fram beslutsunderlag åt regeringen (Rege-

ringskansliet 2013:8). I mindre omfattning har de att genomföra de beslut 

regeringen fattat.10 Departementen kan därför i högre grad sägas tillhöra den 

demokratiska (eller politiska) delen av staten som organisation medan myn-

digheterna eller ämbetsverken i högre grad tillhör den administrativa delen 

(Jacobsson 1984:12). ”Det handlar i modernt språkbruk om en indelning i 

stab och linje eller i politik och förvaltning” (Premfors, Sundström 2007:34). 

Premfors och Sundströms gör en distinktion mellan en ”politiskt styrd orga-

nisation” och ”en politisk organisation”, där de menar att Regeringskansliet 

hör till den senare kategorin:  

Kansliet bör inte ses som en politiskt styrd organisation, med den vanliga in-
nebörden i detta begrepp, det vill säga som en ”dualistisk” organisation där 
det politiska finns utanför eller ovanför organisationens vardagliga, admini-
strativa processer och tidsmässigt föregår dessa. Snarare bör kansliet ses som 
en rakt igenom och på alla nivåer politisk organisation (Premfors, Sundström 
2007:186).  

Detta eftersom den, som enda statliga organisation i Sverige, leds direkt av 

politiker.11 Regeringskansliet och dess motsvarigheter bör därmed inte ses 

som politiskt styrda organisationer – där ’politiken’ (mål, policyn och rikt-

linjer) utformas av politiker i processer som står över och föregår ’admini-

strationen’ som hanteras av tjänstemän – utan i grunden politiska organisa-

tioner. Det innebär, enligt dessa två författare, bland annat att en jämförelse 

med en byråkrati av klassiskt, ’Weberskt’ slag, det vill säga en politiskt styrd 

organisation, riskerar att leda fel. Istället skapas politik utav mer eller mindre 

alla som arbetar i en dylik organisation (Premfors, Sundström 2007:186f, 

                                                      
8 För en diskussion av vad ett ’fall’ är, se till exempel Ragin (1992) och George och Bennett 

(2005). 
9 Det finns dock undantag från denna huvudregel, och det är när Regeringskansliet fungerar 

som en egen självständig myndighet som har att fatta beslut, det vill säga när den inte fun-

gerar som ett beredningsorgan åt regeringen (jfr Premfors m.fl. 2003:145f). 
10 Regeringen är för övrigt i formell bemärkelse också en myndighet, närmare bestämt rikets 

högsta förvaltningsmyndighet som har att fatta vissa beslut av förvaltningskaraktär, till ex-

empel i utnämningsfrågor och i vissa typer av överklaganden (Larsson 1994:182, Premfors 

m.fl. 2003:145). 
11 För att hitta dess motsvarighet i Sverige behöver vi därför gå till kommuner och landsting.  
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Ullström 2011:38ff, jfr även Larsson 1986).12 Page och Jenkins för ett lik-

nande resonemang. De menar att en “policy bureaucracy” och/eller “mini-

sterial bureaucracy” är “organizations responsible for devising and running 

government programmes as opposed to organizing and delivering them.” 

(2005:11). En dylik organisation är därmed en offentlig organisation vars 

uppgift är att bistå regeringen med att fatta politiska beslut snarare än att 

hjälpa den att implementera fattade beslut. Att vara en del av policyproces-

sen, att hjälpa politikerna att se lösningar på problem, är därmed en huvud-

saklig uppgift. Den förra typen av organisation är enligt Page och Jenkins 

snarare en stabsorgansation än en linjeorganisation (2005:vii, 11, jfr Peters 

1987:276). Dessa författare menar att den ovan beskrivna problematiken 

gällande relationen mellan politiker och tjänstemän tenderar att accentueras i 

en policy eller ministerial bureaucracy, och att denna typ av organisation 

därmed ställer dilemmat med en potentiellt (alltför) inflytelserik tjänste-

mannakår på sin spets:  

Policy bureaucracies are not simply subordinate organizations that merely do 
as they are told by their political masters. They cannot be, as the main part of 
their work is to create solutions to problems; if politicians knew how they 
wanted the problems solved sufficiently to give their administrative subordi-
nates direct instructions, they would not need policy bureaucracies. Politicians 
are often not even generally aware that such policy problems exist before their 
policy officials raise them. To work on the assumption that policymaking 
starts off with the top brass – ministers, permanent secretaries, and the like – 
setting out the broad direction, and all that is left to those below them is to fill 
in the details in a routine or mechanical way is plain wrong (Page, Jenkins 
2005:vi). 

Enligt dessa författare kretsar dilemmat i en policy bureaucracy därmed 

kring hur en demokrati över huvud taget kan vara möjlig där de som står 

högst i hierarkin, politikerna tillika (oftast) lekmännen, kan manövrera en 

byråkratisk och kunskapstyngd organisation, och tvärtom, hur användandet 

av expertis kan vara möjligt i ett hierarkiskt system som endast accepterar att 

de överordnade politikerna ger order och lägger beställningar (Page, Jenkins 

2005:vii).  

Det finns dock ytterligare en dimension av detta normativa dilemma som 

inte fångas upp av de resonemang som hittills har återgetts och diskuterats i 

detta avsnitt. Det är det faktum att efterfrågan på politisk styrning från en 

mängd olika håll och aktörer – potentiellt även från de egna tjänstemännen – 

ständigt tycks överstiga utbudet på styrning i den här typen av organisation. 

Jacobsson menar att just eftersom det är svårt att göra annat än en teoretisk 

uppdelning mellan politiska respektive mer administrativa frågor är ett vik-

                                                      
12 I enlighet med denna teoretiska föreställning bör Regeringskansliet betraktas som en 

politisk organisation. I formell bemärkelse är dock Regeringskansliet en politiskt styrd organi-

sation.  
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tigt (och dagligt) inslag i det politiska ledarskapet att just definiera (och även 

definiera bort) vad som för stunden är och vad som inte är en politisk fråga:  

Att politiker själva ska ha förmågan att bestämma vad som är politik och vad 
de bör ägna sig åt kan låta självklart, men i praktiken handlar det om en stän-
dig kamp. Det finns nämligen andra som vill hålla ärenden och ar-
betsuppgifter borta från politikerna (det är ju delvis byråkratins uppgift), sam-
tidigt som det finns många (media, medborgare, intresseorganisationer, 
företag etc.) som vill att politikerna ska lämna besked och ägna mer tid och 
kraft åt just deras ärenden och ambitioner. I motsats till den ganska vanliga 
uppfattningen att politiker alltid vill lägga sig i, kan man konstatera att 
efterfrågan på politiskt agerande mestadels är betydligt större än utbudet av 
detsamma. Det viktiga, ifall ledarskap förutsätter en förmåga från politikernas 
sida att själva bestämma, är att politikerna har instrument att såväl ta frågor 
till sig som hålla frågor ifrån sig (Jacobsson 2009:60, jfr Jacobsson 1984, 
1989). 

Politikernas yttersta uppdrag är att tjäna medborgarna. För att de ska kunna 

göra det måste de agera genom en offentlig byråkrati, med andra ord genom 

tjänstemännen (Jacobsson 2009:66). Politisk styrning och ledarskap i den här 

typen av organisation handlar därmed inte bara om att kontrollera utan också 

om att skapa strukturer för att kunna hålla sig ifrån och avsäga sig kontroll. 

Att styra och leda tjänstemännen på departementet är trots allt bara en av 

många uppgifter och uppdrag som politikerna har att hantera i sitt värv att 

styra landet. 

Dilemmat i den här typen av organisation skiljer sig därmed från hur det 

generellt sett tar sig uttryck. Om vi vill försöka förstå relationen mellan poli-

tiker och tjänstemän i just denna organisation innebär detta resonemang att 

möjligheten att söka förståelse genom en (teoretisk) jämförelse med andra 

typer av organisationer än just organisationer direkt ledda av politiker är 

begränsade. Det innebär sålunda att möjligheterna att betrakta Regerings-

kansliet som en i mängden av de statliga förvaltningsmyndigheterna är in-

skränkta. Detta kanske särskilt eftersom den svenska dualistiska traditionen 

förstärker Regeringskansliets roll som stabs- snarare än linjeorganisation. 

Även möjligheterna att (enkom) förstå Regeringskansliet som vilken kom-

plex organisation som helst är begränsade. Utanför statsförvaltningen ligger 

därför kommuner och landsting närmast till hands.13  

Det finns dock ytterligare ett alternativ, och det är att betrakta Regerings-

kansliet i ljuset av exekutiver i andra länder. Visserligen är ett utmärkande 

drag för den svenska statsförvaltningen dess tudelning, eller dualism (se t.ex. 

                                                      
13 Överlag har dock de studier på kommunal nivå i Sverige som fokuserat på en dylik prob-

lematik varit få (Norell 1989, Montin, Olsson 1994, Lennqvist-Lindén 2010). I en nyligen 

utkommen avhandling diskuterar emellertid Bengtsson samspelet mellan politiker och 

tjänstemän i två svenska kommuner, och tjänstemännens inflytande över policyprocesserna 

(2012).  
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Wockelberg 2003, Andersson 2004, Bäck, Larsson 2006:176ff).14 I en inter-

nationell jämförelse är Sverige helt ensamt om detta strukturella drag även 

om det i Finland finns en blandform mellan de bägge systemen (Premfors 

m.fl. 2003:243ff). Å ena sidan gör därför den svenska förvaltningsmodellen 

med dess dualistiska system att det svenska Regeringskansliet kan sägas vara 

en unik organisation i jämförelse med andra länders regeringskanslier. Å 

andra sidan finns det studier som visar att det även i länder som tillämpar 

ministerstyre bildas (informella) organisationer som består av högre tjänste-

män och deras politiska chefer (se t.ex. Lindbom 1997, Page, Jenkins 2005). 

Dessa brukar gå under benämningen core executives (Rhodes 1995, Smith 

1999, Dahlström, Peters & Pierre 2011). Detta talar för att skillnaderna mel-

lan olika system i praktiken inte är så stora som den formella bilden gör gäl-

lande.15 I den här avhandlingen kommer därför Regeringskansliet att betrak-

tas och diskuteras som en core executive.16 Här kommer drag och egenskaper 

hos, men även normer samt de metoder som används i, den här typen av 

organisation att användas för att skapa förståelse för varför relationen mellan 

politiker och tjänstemän (i den här typen av organisation) ser ut som den gör. 

Sammanfattningsvis, i denna avhandling är det en förförståelse att politi-

kernas och tjänstemännens roller överlappar varandra, att gränsen mellan 

politik och förvaltning är flytande. Detta för att både politiker och tjänste-

män i en organisation av Regeringskansliets slag, med andra ord en core 

executive, medverkar i skapandet av politik. Arbetsfördelningen och balan-

sen är någonting som enligt detta synsätt sker i det dagliga arbetet (Jacobs-

son 2009:59f). Frågan blir därför hur (snarare än om) tjänstemännen deltar i 

uppgiften att skapa politik och att styra riket och hur relationen ser ut, och i 

förlängningen i vad mån detta är förenligt med vårt representativa demokra-

                                                      
14 Det finns två huvudsakliga sätt att organisera förvaltningen; ett så kallat ministersystem och 

ett så kallat dualistiskt förvaltningssystem, där Premfors med flera menar att den huvudsakliga 

skillnaden ligger i huruvida förvaltningen är sammanhållen eller delad. I det dualistiska sys-

temet har förvaltningen, om än i begränsad form, en självständig position. I ministersystemet 

finns ingen organisatorisk självständighet för myndigheterna, och den för området ansvariga 

ministern har också ett fullt ansvar för förvaltningen. I strikt mening har Sverige därför inte 

ministerier utan departement, och således inte heller ministrar utan statsråd, även om 

statsråden i vardagligt tal ofta benämns som just ministrar (Premfors m.fl. 2003:243ff, Bäck, 

Larsson 2006:176ff). Detta sätt att organisera förvaltningen, som kan dateras åtminstone till 

1700-talets frihetstid är en sedan länge omdiskuterad historisk rest, som av olika anledningar 

har kommit att bli kvar (Andersson 2004, jfr Möller 2007:23, Premfors, Sundström 2007:19).  
15 Möjligen förstärks det ’Weberska draget’ med en åtskillnad mellan politiker och förvalt-

ning, och förväntningarna på att politikerna ska styra landet och tjänstemännen av den sven-

ska dualismen. Detta jämfört med dess systerorganisationer i andra länder. Och möjligen kan 

det även hävdas att systemet med ett relativt litet regeringskansli bidrar till att ta bort en del av 

komplexiteten från Regeringskansliet, med andra ord att ‘dilemmat’ tonas ned, då uppgiften 

som stab är mer renodlad. Det har nämligen hävdats att ett ministersystem ger en mer rätt-

visande bild av hur det fungerar i praktiken; att det är svårt eller omöjligt att skilja mellan 

politik och förvaltning (Bäck, Larsson 2006:221). 
16 Core executive-begreppet kommer att behandlas vidare i kapitel fyra.  
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tiska statsskick (jfr March, Olsen 2006a:8). Det potentiellt demokratiska 

dilemmat tar sig dock särskilda uttryck i en organisation av Regeringskansli-

ets slag. Det handlar därför inte endast om hur få lekmän ska kunna styra 

många experter, utan också om hur de ska kunna göra detta utan att samti-

digt drunkna i denna uppgift, så att de på samma gång kan bibehålla ett 

handlings- och manöverutrymme för att göra det de som politiker ytterst ska 

göra enligt den konstitutionella normen; att styra landet.  

Ett teoretiskt forskningsproblem  

Inom förvaltningsforskningen finns i det närmaste diametralt olika sätt att se 

på förhållandet mellan politik och förvaltning. Ett antal teman går att identi-

fiera, kring vilka det råder delade meningar, både vad gäller hur praktiken 

ska beskrivas och hur den borde se ut.17 Huruvida relationen mellan politiker 

och tjänstemän i huvudsak präglas av harmoni eller konflikt, det vill säga 

huruvida konflikter och illojalitet ska ses som sällan förekommande avvikel-

ser från det generella mönstret, är en skiljelinje på detta forskningsområde. 

Om politikers och tjänstemäns världar är skilda eller överlappande, om aktö-

rer i förvaltningen framför allt har egennyttiga eller mer allmännyttiga mo-

tiv, och om det därmed behövs ’hård’ styrning i form av regler och kontroll 

eller om mer ’mjuka’ styrmedel är tillräckliga är andra. Bland annat syftar 

dessa dimensioner till att beskriva förvaltningens roll, kring vilken det också 

råder divergerande meningar. 

Inom förvaltningsforskningen har rational choice länge varit – och får 

nog fortfarande sägas vara – ett förhärskande perspektiv. Förgrundsgestalter 

vars verk ofta brukar nämnas i samband med detta är till exempel Downs 

(1967), Niskanen (1971), Dunleavy (1991) och Dowding (1995). I den ur-

sprungliga versionen ser tjänstemännen till att maximera sin egennytta, ofta i 

form av budgetmaximering, snarare än till den politiska intentionen, samti-

digt som politikerna är ensidigt intresserade av att vinna kommande val (Ri-

chards, Smith 2004:779). I en mer modern tappning har tjänstemännen ut-

vecklat mer förfinade, kollektiva strategier för att forma den egna organisat-

ionen, så kallad bureau shaping, för att därmed kunna tillvarata framför allt 

mer seniora tjänstemäns intressen (Dunleavy 1991:174ff, Hall 2012:145ff). 

Det handlar – i denna senare version – snarare om organisationens status än 

om dess storlek. En gemensam föreställning är dock att egenintresse ses som 

den mest grundläggande drivkraften hos aktörer i det politiska systemet (Ri-

chards, Smith 2004:779). Relationen mellan politiker och tjänstemän kan 

enligt detta perspektiv därmed beskrivas i termer av ett maktförhållande, 

                                                      
17 Bo Rothstein menar att ett allomfattande problem i förvaltningsforskningen är att det är 

svårt att hålla isär frågor av empirisk karaktär från frågor av mer normativ karaktär 

(2001a:12).  
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som ett nollsummespel, där det av olika skäl inte är givet att politikerna har 

övertaget (se t.ex. Neustadt 1960, Jacobsen 1997, Molander, Nilsson & 

Schick 2002, Le Grand 2003). Tjänstemännen är svår- eller kanske till och 

med ostyrbara, helt enkelt för att politiker och tjänstemän enligt det här per-

spektivet har olika agendor, för att de drivs av olika motiv och rationaliteter 

(jfr Hansen, Ejersbo 2002). Eftersom politiker och tjänstemän således inte 

strävar efter samma saker präglas förhållandet dem emellan av en ständig 

maktkamp snarare än av harmoni och samstämmighet. Och tjänstemännen 

ser självklart till att använda sitt numerära, kunskapsmässiga och erfaren-

hetsmässiga övertag i denna maktkamp. Politikerna är och bör därför vara 

principaler som är hierarkiskt överordnade tjänstemännen, som är agenter, 

vars relation styrs och upprätthålls med hjälp av kontrakt och transaktioner 

(Frederickson, Smith 2002:37).18  

Antingen har vi därför att göra med ett tjänstemannavälde, vilket vi såg i 

föregående avsnitt inte är särskilt passande i ett demokratiskt system, där det 

förutsätts att de folkvalda håller i rodret. Om den tolkning som forskare som 

anlägger ett perspektiv nära besläktat med rational choice får råda, är detta 

en ganska realistisk verklighetsbeskrivning. Eller så finns det andra faktorer 

som kan justera denna bild, och som kan förklara varför så få, trots sitt nu-

merära och kunskapsmässiga underläge, kan styra och leda så många.  

Den tidiga byråkratiforskningen fokuserade till stor del just på tjänste-

männens motivation till att underkasta sig den politiska viljan (Page, Jenkins 

2005:4f). I takt med forskningens teoretiska och empiriska landvinningar har 

dock allt fler anslutit sig till föreställningen att frågan om relationen mellan 

politiker och tjänstemän äger en inneboende komplexitet, som innefattar 

långt fler aspekter än tjänstemännens motivation, eller snarare bristen därpå:  
 
Moreover, even if civil servants wanted merely to follow orders – and there is 
some evidence that many honestly do – that is a practical impossibility. Politi-
cians lack the expertise, the information, and even the time to decide all the 
thousands of policy questions that face a modern government each year 
(Aberbach, Putnam & Rockman 1981:5).  

Här kommer det andra stora perspektivet inom förvaltnings- och organisa-

tionsforskningen in. De här teoretiska föreställningarna brukar gå under be-

nämningen sociologisk institutionalism eller nyinstitutionell organisations-

teori (se t.ex. Hall, Taylor 1996, Johansson 2002, Peters 2005). De tillkom i 

                                                      
18 Permanent secretary Sir Humphrey Appleby, som använder sitt inflytande och manipulerar 

sin arbetsgivare, ministern James Hacker i den brittiska BBC-serien Yes Minister, har i det 

närmaste blivit en sinnebild för detta perspektiv. Institute for Government i London höll 2011-

05-25 ett seminarium som bevistades av författaren till denna avhandling när skriften What 

are the challenges of being an effective minister? lanserades (Riddell, Gruhn & Carolan 

2011). Vid frågestunden uttryckte en deltagare sin frustration över hur mycket skada den i 

Storbritannien omåttligt populära TV-serien, som blev en favorit hos till exempel Margaret 

Thatcher, åsamkat för bilden av Storbritanniens Civil Service.  
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hög grad som en motvikt till rational choice, som i ökande grad hade kom-

mit att influera statsvetenskapen och offentlig förvaltning i slutet av 1980-

talet (Peters 2005:47). Enligt detta perspektiv drivs individer och fattar be-

slut utifrån ”the logic of appropriateness” (March, Olsen 2006b), som brukar 

översättas till lämplighetslogik, inom ramen för vilken individer söker agera 

genom att ställa dessa grundläggande frågor:  

The simple behavioral proposition is that, most of the time humans take rea-
soned action by trying to answer three elementary questions: What kind of 
situation is this? What kind of person am I? What does a person such as I do 
in a situation such as this (March, Olsen 2006b:690)?  

Denna föreställning om att olika typer av regler, normer och sociala koder 

påverkar individers beteende står i motsättning till en mer rationalistiskt 

betingad förklaring till mänskligt beteende, ofta benämnd ”logic of expected 

consequences” eller konsekvenslogik (se t.ex. Goldmann 2005, March, Olsen 

2006b), vilket är en central föreställning inom rational choice.  

En grundläggande teoretisk föreställning inom sociologisk institutional-

ism är att “Democratic political life is ordered by institutions.” (March, Ol-

sen 2006b:691). Så här definierar March och Olsen institutionsbegreppet:  

An institution is a relatively stable collection of rules and practices, embedded 
in structures of resources that make action possible – organizational financial 
and staff capabilities, and structures of meaning that explain and justify be-
havior – roles, identities and belongings, common purposes, and causal and 
normative beliefs (March and Olsen 1989, 1995). Institutions are organiza-
tional arrangements that link roles/identities, accounts of situations, resources 
and prescriptive rules and practices. They create actors and meeting places 
and organize the relations and interactions among actors. They guide behavior 
and stabilize expectations (March, Olsen 2006b:691).  

Institutioner, enligt den här tolkningen, både möjliggör och begränsar aktö-

rers handlande i det politiska systemet (Hollis 1994:109).  

Denna avhandling sällar sig till det andra stora perspektivet: här är det en 

utgångspunkt att dramat, som det refererades till i det föregående avsnittet, 

fortfarande har ett oskrivet slut; att det inte är givet att tjänstemännen är så 

ostyrda som de kan verka vid en första anblick (jfr Jacobsson 2009:66). Poli-

tiker och tjänstemän agerar följaktligen utifrån olika institutioner, och denna 

avhandling handlar om att belysa den här typen av fenomen i organisationen 

Regeringskansliet. Att säga att institutioner har betydelse är samtidigt att 

säga att ett mer renodlat aktörsperspektiv inte kan fånga den komplexitet 

som den politiska processen, och här mer specifikt, samspelet mellan politi-

ker och tjänstemän, karaktäriseras av (jfr Richards, Smith 2004:779f).  

Institution är dock inte ett entydigt begrepp vilket vi kan se i definitionen 

ovan. Ett exempel på detta är att begreppet kan inrymma såväl formella som 

informella aspekter (Hall, Löfgren 2006:41). I denna avhandling är det dock 
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framför allt de informella aspekterna som står i fokus. Här likställs institut-

ionsbegreppet därför med informella stabila och för-givet-tagna normer (jfr 

Premfors m.fl. 2003:44).19  

Men institution/norm är inte bara tvetydigt, det är också abstrakta begrepp 

som behöver spjälkas upp i olika, mer empirinära, element. Institutioner kan 

riktas mot såväl organisationer som individer i dessa organisationer, och här 

är vi som sagts intresserade av två grupper – politiker och tjänstemän – i en 

specifik organisation, Regeringskansliet. Ett sådant element är roller. Poul-

sen menar att en analys av just roller är nödvändig för att kunna förstå hur 

politiska institutioner fungerar (2005:9). Som framgår av citatet ovan är en 

av March och Olsens poänger att människor förfogar över en repertoar av 

roller och identiteter, vilka tillhandahåller regler för vad som är ett lämpligt 

beteende i olika situationer. Institutioner och roller är därmed en del av 

samma idévärld, där rollen kan ses som ett element som länkar samman den 

mer strukturella och organisatoriska nivån – institutionen – med aktö-

ren/individen/rolltagaren.20 Individer som uppbär en roll kan därmed betrak-

tas som bärare av institutioner, som bärare av regler, normer och organisato-

riska strukturer (Poulsen 2005:9, 19).  

Rollbegreppet lyfter fram det upprepade, återkommande och normala be-

teendet i en social interaktion (McFarland 1969:3, jfr Headey 1974:21f, 

Mellbourn 1979:77). Roller skapar på så vis social säkerhet och förutsägbar-

het genom att de möjliggör antecipering av hur en annan individ kommer att 

(eller åtminstone borde) bete sig i en viss situation (jfr Larsson 1986). Roller 

underlättar på detta vis agerande i olika situationer och vägleder individers 

handlande utan att för den skull determinera beteendet (Harmon, Mayer 

1986:13, jfr Poulsen 2005:9). Individer och aktörer är därför inte fullkomligt 

låsta till sina roller, rollerna är istället betingande. Individen är därför ofta 

både rolltagare och rollskapare. Rollbegreppet i denna tappning har således 

ett betydande konstruktivistiskt inslag (jfr Poulsen 2005:55ff).  

Men också rollbegreppet är tvetydigt och abstrakt, och inrymmer många 

aspekter av de förväntningar som kan riktas mot en viss position, både for-

mella och informella. Rollbegreppet har till exempel definierats på följande 

vis av Ehn: 

Attityder och beteenden strukturerade kring rättigheter, skyldigheter och ar-
betsuppgifter som förbinds med en specifik samhällelig position. En persons 
roll bestäms av de förväntningar på hans eller hennes attityder och beteenden 
som finns i personens omgivning samt av dennes egen föreställning om de 
krav på attityder och beteenden som positionen ställer (Ehn 1998:101, även i 
Wallin m.fl. 1999:129, samt Krus 2011:12). 

                                                      
19 Fortsättningsvis används därför institution och norm som synonyma begrepp i denna 

avhandling.  
20 Se även Searing (1991:1239f) och Poulsen (2005:19f) för en diskussion om kopplingen 

mellan lämplighetslogik och rollbegreppet.  
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Precis som institutionsbegreppet rymmer såväl formella som informella 

aspekter, gör också denna definition det. Och som just nämndes, i den här 

avhandlingen är det framför allt de informella aspekterna av institu-

tioner/normer som kringgärdar relationen mellan politiker och tjänstemän 

som är angelägna. Likväl inrymmer ovanstående definition en viktig aspekt 

som också lyfts fram av flera andra författare, nämligen att en roll handlar 

just om normer och förväntningar (jfr McFarland 1969:3, Headey 1974:21f, 

Mellbourn 1979:16f, 76f). Av Banton har det uttryckts på följande vis: “A 

role may be understood as a set of norms and expectations applied to the 

incumbent of a particular position” (1965:29, jfr Poulsen 2005:8). Harmon 

och Mayer tar resonemanget ett steg längre, och definierar rollbegreppet på 

följande vis:  

A role is a set of expectations that accompany a particular organizational rela-
tionship. […] ‘To take a role’ means, simply, to step into a relationship that 
already has many of its terms defined (Harmon, Mayer 1986:13, jfr Poulsen 
2005:9).  

Detta kan jämföras med Ahrnes resonemang om att sociala relationer är 

”förpackade” (Ahrne 2007:28ff). De aspekter av roller som är av intresse i 

denna avhandling är därmed informella stabila och för-givet-tagna institu-

tioner/normer som riktas mot en viss position, både från individen själv och 

från individer i dess omgivning (jfr Premfors m.fl. 2003:44).21 

Roller kan – lite hårdraget – studeras från två håll, antingen via direkta 

observationer i organisationer, eller genom att rolltagare beskriver sina roller 

i forskningsintervjuer, det Anton benämner ”role orientations” (1980:x). På 

svenska brukar den gängse benämningen vara rolluppfattningar. Eftersom 

denna avhandling bygger på två intervjustudier med politiker och tjänstemän 

i Regeringskansliet råder det ingen tvekan om att det är det senare sättet på 

vilket roller studeras här. Då det är roller i relationen mellan politiker och 

tjänstemän som står i fokus i denna avhandling används dock begreppet roll-

förväntningar.22 Det accentuerar den relationella aspekten av rollbegreppet. 

Detta begrepp inrymmer emellertid begreppet rolluppfattningar; hur någon 

uppfattar en egen eller en annans roll.  

Roller och rolltypologier har ofta tagits fram deduktivt. Utgångspunkten 

har då ofta varit grundläggande förvaltningspolitiska värden grundade i det 

formella regelverket, exempelvis styrbarhet, rättssäkerhet, effektivitet och 

expertis (se t.ex. Mellbourn 1979, Ehn 1998, jfr även Putnam 1973). Ibland 

har också funktioner bildat utgångspunkt för rollanalyserna, som exempelvis 

                                                      
21 För ett resonemang om skillnader mellan preferensroller och positionsroller se Searing 

(1991:1249, jfr Ehn 1998:99).  
22 I denna avhandling används rollförväntningar och förväntningar mer eller mindre syn-

onymt. Det förra används dock snarare när teoretiska resonemang förs, och det senare anvä-

nds i högre grad i empiriska sammanhang. 
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Heclos induktivt framtagna typologi med ”program bureaucrats”, ”staff bu-

reaucrats”, ”reformers” och ”institutionalists” (1977:148ff), Aberbachs och 

Rockmans indelning i ”technician”, ”legalist”, ”broker”, ”facilitator”, ”parti-

san”, ”advocate”, och ”trustee” (Aberbach, Putnam & Rockman 1981:86ff, 

jfr Aberbach, Rockman 1997), eller Ivarssons Westerbergs rolltypologi över 

statssekreterarna med ”stins”, ”verkställande direktör”, ”mäklare” och ”vice 

minister” (2010:159ff).23 Något som förenar dessa deduktiva och induktiva 

typologier är att de inte fokuserar på någon specifik relation. Det är politi-

kerns och/eller byråkratens roll ’i största allmänhet’ som fokuseras. Detta 

breda angreppssätt har gjort att rollbegreppen och typologierna har stannat 

på en ganska allmän nivå.  

Den här avhandlingen tar ett annorlunda metodologiskt grepp. Visserligen 

kommer, i likhet med flera tidigare studier, rollförväntningarna hos politiker 

och tjänstemän att studeras med utgångspunkt i intervjupersonernas egna 

utsagor och berättelser.24 Men utgångspunkten här är att roller byggs upp i 

relationer, och att en rolltagares rollförväntningar ser olika ut – ibland myck-

et olika ut – beroende på vilken relation som står i fokus. Exempelvis torde 

en departementstjänstemans rollförväntan gentemot en överordnad politiker 

skilja sig väsentligt från samma tjänstemans rollförväntan gentemot en gene-

raldirektör i en myndighet som sorterar under tjänstemannens departement. 

För att nå fördjupad förståelse för livet i Regeringskansliet måste alltså 

varje relation studeras för sig och med hjälp av begrepp som utvecklats i 

studiet av just den relationen.25 Det betyder alls inte att andra relationer än 

den mellan politiker och tjänstemän är ointressanta i denna studie. För att 

förstå den specifika relationen måste det tas i beaktande att de båda rollta-

garna (politiker och tjänstemän) är invävda i andra relationer. Men analysens 

– och mer generellt denna avhandlings – fokus är på en specifik relation, den 

mellan politiker och tjänstemän. 

Relativt få försök har dock gjorts att skapa mer konkreta bilder eller mo-

deller av politiker-tjänstemannarelationen, som är användbara just om man 

vill försöka beskriva och begripliggöra hur politiker och tjänstemän i poli-

tiska exekutiver interagerar (Rhodes 1995:35, Page 2012:4, jfr Peters 

1987:257). Däremot förekommer en mycket omfattande teoretisk diskussion 

om var skiljelinjen mellan politik och förvaltning går, kring hur mycket (el-

ler lite) tjänstemännen deltar i policyprocessen, kring hur mycket (respektive 

lite) politikers och tjänstemäns världar överlappar varandra. En begreppsmo-

dell är till exempel Svaras ”the dichotomy-duality-model”. Denna modell 

visar en ’flytande’ kurva, och på en uppdelning i ”mission”, ”policy”, ”ad-

ministration” samt ”management” (Svara 1985, 1999, jfr Frederickson, 

Smith 2002:19ff). Aberbach, Putnam och Rockman har också tagit fram en 

                                                      
23 Hysings och Olssons översiktsbok följer i samma spår (2012). 
24 Detta resonemang utvecklas i kapitel tre.  
25 Dessa begrepp kommer att redogöras för i kapitel fyra.  
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modell, som tangerar både diskussionen om var gränslinjen mellan politik 

och förvaltning går, men som ändå kan göra anspråk på viss konkretion. De 

intresserar sig för huruvida det finns skillnader mellan politiker och tjänste-

män, när de deltar i policyprocessen, och hur dessa i så fall ter sig. I detta 

syfte ställer de upp fyra bilder av relationen mellan politiker och tjänstemän, 

som visar på en tilltagande överlappning mellan den politiska och den admi-

nistrativa sfären, av politikers och tjänstemäns roller. Dessa författare menar 

att det också finns en tidslinje kopplad till dessa bilder. I den första bilden, 

”policy/administration”, fattar politikerna beslut som tjänstemännen genom-

för, vilket innebär att tjänstemännen i den här bilden således inte själva del-

tar i policyprocessen utan har en renodlad administrativ och implemente-

rande funktion. I nästa bild, ”facts/interests”, deltar båda grupperna i policy-

processen även om de ger olika bidrag till den. Tjänstemännen bidrar med 

expertis och sakkunskap (”will it work?”), politikerna med sin känsla för den 

politiska opinionen (”will it fly?”). I den tredje bilden, ”energy/equilibrium”, 

deltar båda grupperna i policyprocessen, och båda sysslar med politik, men 

det finns en distinktion som består i att ”politicians articulate broad, diffuse 

interests of unorganized individuals, bureaucrats mediate narrow, focused 

interests of organized clienteles.” (Aberbach, Putnam & Rockman 1981:9). I 

den fjärde bilden, ”the pure hybrid” har det skett en byråkratisering av poli-

tiken såväl som en politisering av byråkratin. De två senare modellerna är 

mer troliga att återfinnas i de högre delarna av förvaltningshierarkin (Aber-

bach, Putnam & Rockman 1981:3-23, jfr Aberbach, Rockman 1988). Även 

om denna begreppstypologi är intressant, tjänar den inte riktigt sitt syfte som 

tolkningsram för en empirisk studie som försöker fånga relationen och sam-

spelet mellan politiker- och tjänstemannarelationerna i Regeringskansliet. 

Medan dessa modeller mer avser att beskriva hur gränsdragningen mellan 

politik och förvaltning ser ut, och huruvida uppgifterna för politiker respek-

tive tjänstemän skiljer sig åt eller inte, ägnar sig Peters snarare åt frågan om 

hur politiker och tjänstemän interagerar med varandra. Med detta som bak-

grund ställer Peters upp fem grundläggande modeller som beskriver interak-

tionen mellan seniora tjänstemän och deras politiska chefer. Dessa modeller 

och föreställningar har enligt Peters förekommit i litteraturen, några mer 

frekvent än andra. Men endast vid något enstaka tillfälle har de artikulerats 

just som modeller över politiker-tjänstemannarelationen. Peters typologi 

utgörs av ”the ’formal-legal’ model” (”den formellt legala” modellen), ”the 

village life model” (”bygemenskapsmodellen”), ”the functional village life 

model” (”den funktionella bygemenskapsmodellen”), ”the adversarial mo-

del” (”konkurrensmodellen”) samt ”the administrative state model” (”den 

administrativa staten”) (1987:258ff).26 På så vis är den här typologin mer 

relevant för denna avhandlings tematik än till exempel Svaras och Aberbach 

med fleras. Förutom att den åtminstone implicit säger någonting om hur 

                                                      
26 För de svenska översättningarna av begreppen, se Premfors och Sundström (2007:127f). 
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mycket eller lite och på vilket sätt politikers och tjänstemäns världar över-

lappar varandra, så är Peters modeller flerdimensionella och tänkta att täcka 

in den komplexa interaktionen mellan seniora tjänstemän och deras politiska 

chefer och vad som karaktäriserar denna. Dessutom täcker Peters typologi in 

olika sätt att se på relationen mellan politiker och tjänstemän. Likväl är även 

denna modell så allmän att den svårligen kan fungera som analysverktyg 

anpassat efter denna undersöknings syfte, även om den kan ge vägledning på 

ett mer generellt plan.  

Denna översikt av litteraturen har därmed givit för handen att en mer em-

pirinära tolkningsram behöver mejslas fram, för att kunna skapa en djupare 

förståelse för relationen mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet 

(jfr Mellbourn 1979:17). Detta görs i kapitel fyra. Varken institution/norm 

eller roll används som analytiska begrepp i denna studie. Istället används de i 

denna avhandling som ett slags heuristiska begrepp, det vill säga som ett 

slags vägledande snarare än operativa begrepp. 

Sammanfattningsvis kommer denna avhandling att visa att rollbegreppet i 

högsta grad är användbart i studier av politik och förvaltning. Men detta 

under två förutsättningar. För det första måste roller sättas i relation till andra 

roller, där varje relation studeras för sig, och med hjälp av för just den speci-

fika relationen utvecklade begrepp. I denna avhandling kommer politiker 

och tjänstemän i Regeringskansliet att studeras på detta sätt. För det andra 

behöver roller studeras med utgångspunkt i rolltagarna själva. I denna av-

handling mejslas politikers och tjänstemäns roller i deras inbördes relation 

fram ur deras egna berättelser. De är därför empiriskt snarare än teoretiskt 

härledda.27 Dessa berättelser understödjs och förstås dock utifrån teoretiska 

föreställningar. På detta vis skapas i denna avhandling en fördjupad förstå-

else för roller i relationen mellan politiker och tjänstemän i Regerings-

kansliet.  

Ett empiriskt forskningsproblem  

Ett antal studier under 1980-talet28 ”bidrog till att den ’svarta låda’ som det 

svenska regeringskansliet dittills hade utgjort i betydande grad öppnades”, 

enligt Premfors och Sundström (2007:9).29 Men om forskningen om Rege-

                                                      
27 Detta resonemang utvecklas i kapitel fyra, som behandlar metodologiska spörsmål.  
28 Till dessa hör till exempel Linde (1982), Jacobsson (1984), Larsson (1986) och Bergström 

(1987). 1980-talets forskningsiver kring Regeringskansliet avslutades med Peterssons rapport 

till Maktutredningen (1989).  
29 De två dagböckerna från det förutvarande statsrådet Ulla Lindströms tid i regeringen, som 

spände från mitten av 1950-talet och ett drygt decennium framöver, utgjorde enligt Premfors 

och Sundström startskottet för att den tidigare så slutna värld kring regeringen och dess kansli 

började öppnas upp. Så skedde på 1970-talet för journalister som i sin tur på tillgängliggjorde 

kansliet för forskningen på 1980-talet (2007:8f, jfr Lindström 1969, Lindström 1970).  
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ringskansliet blomstrade på 1980-talet lyste den i princip med sin frånvaro 

på 1990-talet.30 Också det tidiga 2000-talet präglades av relativ frånvaro av 

forskning om Regeringskansliet.31 Visserligen har det producerats ett antal 

offentliga utredningar om, och av, Regeringskansliet, en verksamhet som har 

fortsatt in på 2000-talet.32 Härutöver har det pågått en offentlig debatt.33 

Detta avhandlingsprojekt har varit knutet till det så kallade REKO-

programmet (Regeringskansliet och samhällets organisering). Ett av pro-

grammets huvudsyften var just att råda bot på den relativa frånvaron av mer 

sentida forskning om Regeringskansliet, och att samtidigt föra in mer organi-

sationsteori i den så kallade core executive- och den delvis angränsande go-

vernance-forskningen, såväl som i den inhemska forskningen och debatten, 

som generellt sett haft ett mer rationalistiskt anslag (Jacobsson, Pierre & 

Premfors 2003, jfr Smith 1999, Molander, Nilsson & Schick 2002).34 En 

grundläggande lärdom från REKO var att Regeringskansliet måste studeras 

som en organisation, och att studier av core executives i andra länder är be-

hjälpliga när det svenska Regeringskansliet ska studeras.35  

Begreppet core executives användes i det så kallade ESRC Whitehall-

programmet som initierades 1994, alltså föregångare till och delvis förebild 

för dess svenska motsvarighet – REKO-programmet. Bakgrunden, såväl till 

forskningsprogrammet som till begreppet, är att det började uppmärksammas 

att det mer traditionella sättet att se på regeringsapparaten i Storbritannien 

uppvisade stora brister när det gällde att visa på komplexiteten i Whitehall36 

(Rhodes 1995:11ff, Smith 1999:9ff, Moran 2005:115ff). I ett tidigt skede av 

programmet argumenterade Rhodes för att ”Ministerial and Managerial 

                                                      
30 (Karin) Brunsson, Sonnerby och Wittenmark skrev visserligen den allra första översikts-

boken om Regeringskansliet (1990). I Ehns avhandling från slutet av 90-talet inkluderades 

statssekreterarare samt departementsråd i urvalet, men kan inte sägas utgöra en studie om 

organisationen Regeringskansliet (1998). Detsamma gäller Wallin med fleras arbete (1999).  
31 Se dock Molander, Nilsson och Schick (2002), Persson (2003), samt Niklasson (2005), 

även om de två förra måste sägas ha en rationalistisk inriktning. 
32 För en genomgång av dessa se Erlandsson (2007). 
33 Premfors och Sundström gör en genomgång av denna debatt (2007:176ff).  
34 Programmet finansierades av Riksbankens Jubileumsfond 2004-2008 och involverade ett 

tjugotal forskare och doktorander från Södertörns högskola, Göteborgs universitet och Stock-

holms universitet/Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score). 
35 En del av forskningen i REKO-programmet, bland annat resultat från en omfattande enkät 

som under 2005 gick ut till samtliga beredande tjänstemän i Regeringskansliet, har redovisats 

i Regeringskansliet (Premfors, Sundström 2007). Andra REKO-alster med särskilt intresse för 

den här avhandlingens tematik är till exempel Erlandsson (2007), Ivarsson Westerberg (2010), 

samt Ullström (2011). Ivarsson Westerberg diskuterar statssekreteraren just utifrån ett 

rollperspektiv. Och Ullströms arbete har en problemställning som ligger nära denna avhand-

lings och använder näraliggande begrepp; regeringens styrningskapacitet och de politiska 

stabernas organisering.  
36 Whitehall är namnet på den gata i centrala London, där de viktigaste regeringsbyggnaderna 

är belägna, och används som ett samlingsnamn och en synonym till den brittiska regeringen 

och regeringsapparaten (jfr Rosenbad).  
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Roles and Relationships” var ett av tre till stora delar negligerade teman som 

core executive-forskningen borde ta sig an (1995:32ff): 

The traditional roles in the executive and the core executive – minister, senior 
officials, cabinet, prime minister – have changed and are changing. It is in-
credible that there has been no basic account of the roles and relationships of 
ministers and permanent secretaries for nearly 20 years. The most recent ma-
jor study is Headey (1974)! How have their roles and relationships changed, 
and why? […] We need to answer the basic question, ‘Who does what, to 
whom, when, where and why?’ (Rhodes 1995:35). 

Rhodes poängterar sålunda betydelsen av att studera politiker och tjänstemän 

i termer av roller och relationer. Men han pekar också på att det behöver 

riktas uppmärksamhet mot huruvida den här relationen har förändrats. Även 

Peters har argumenterat för att det just är interaktionen mellan politiker och 

tjänstemän som inte studerats i tillräcklig utsträckning: 

[T]here has been relatively little theoretical development concerning the rela-
tionship of political executives and career civil servants. This is true for indi-
vidual nations, and is especially true of comparative studies of their interac-
tions. There is certainly no shortage of studies of higher civil servants and a 
large number of political executives; however, it is fair to say that much less 
has been done to analyse patterns of interactions between these two sets of ac-
tors in the policy-making process (Peters 1987:257).  

Som Peters skriver, har enskilda positioner och roller som ingår i relationen 

mellan politiker och tjänstemän studerats vid ett flertal tillfällen, så även i 

Sverige.37 På så vis vet vi relativt mycket om enskilda roller och positioner 

som ingår i denna relation. Problemet är dock att den tidigare forskningen till 

stor del har fokuserat på statstjänstemannarollen i allmänhet, och att urvalen 

av grupper har varit stora och breda, till exempel ’ledande’ eller ’högre’ 

svenska statstjänstemän. Dessutom har tjänstemannarollen i Regerings-

kansliet behandlats som en roll bland andra tjänstemannaroller i statsförvalt-

                                                      
37 Till de internationella studierna hör Headeys studie av kabinettsministrar (1974), likaså en 

studie av Marsh, Richards och Smith som bygger vidare på Headeys studie och diskuterar 

förändrade roller hos kabinettsministrar i Storbritannien (2000). Birgitte Poulsen studerade 

danska regeringstjänstemän (2005, 2007). Och den senaste är förmodligen Rhodes närgångna 

studie av ministrarnas respektive deras ständiga, permanenta sekreterares vardagliga liv i 

Whitehall (2011). De kanske viktigaste svenska studierna på politikers och tjänstemäns roller 

och rolluppfattningar är Mellbourn (1979) och den tidigare nämnda Ehn (1998). Wallin, Ehn, 

Isberg och Linde studerade i det så kallade ELSA-projektet (Elitattityder och samhällsföränd-

ringar (i västerländska demokratier) också attityder hos politiker och tjänstemän (1999). 

Ivarsson Westerberg har som tidigare nämnts intervjuat statssekreterare och analyserat deras 

roller (2010). Ehns nya studie om statstjänstemannarollen, I statens tjänst – en roll med 

många bottnar, är en rapport skriven för myndigheten KRUS, Kompetensrådet för utveckling 

i staten (2011).  
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ningen. 38 På samma sätt har det funnits studier som fokuserat på förändring-

ar över tid, men som inte heller de fokuserat på relationen mellan politiker 

och tjänstemän.39  

Trots denna tidigare forskning har det ännu inte gjorts en genomgripande 

svensk studie som mer specifikt fokuserar på relationen mellan politiker och 

tjänstemän i Regeringskansliet, i ett institutionellt perspektiv och/eller roll-

perspektiv. Därför vet vi fortfarande inte mycket om hur just denna relation 

ser ut och fungerar. Några få bidrag utgör snarast undantagen som bekräftar 

regeln om frånvaron av forskning om relationen mellan politiker och tjäns-

temän i just Regeringskansliet. Svenson använde sig också av den äldre in-

tervjustudie som denna avhandling baseras på i sin magisteruppsats (2004). 

Ett antal uppsatser som behandlade lojalitetsaspekter i Regeringskansliet 

skrevs av magisterstudenter vid Stockholms universitet våren 2006.40 Samma 

år skrev Sundström och Premfors en uppsats som behandlade just tjänste-

männens rolluppfattningar och deras benägenhet till lojalitet med sina poli-

tiskt överordnade (2006). Premfors och Sundström använde i ett kapitel i 

boken Regeringskansliet också Peters modeller för att diskutera relationen 

mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet och fann att den bäst 

kunde karaktäriseras av en kombination av den formellt legala modellen och 

bygemenskapsmodellen (2007:127ff). Trots att den behandlar relationen 

mellan politiker och tjänstemän i två svenska kommuner, bör även Bengts-

sons avhandling nämnas här (2012). Några internationella studier finns 

också. Till dessa hör Mayntzs och Scharpfs undersökning av policyprocesser 

och organisering av den tyska federala byråkratin (1975). Page och Jenkins 

studerade visserligen enbart högre tjänstemän men ställde frågor om och 

teoretiserade kring samspelet till deras politiskt överordnade (2005). Och ’t 

Hart och Wille gjorde likaledes en stor empirisk studie av högre tjänstemän 

och politiker i Nederländerna, en studie som på engelska har redovisats i 

artikelformat (2006).41  

                                                      
38 Visserligen har statssekreterarna studerats flera gånger tidigare, ibland som tjänstemän 

(som hos Mellbourn, Ehn och Wallin m.fl.), och ibland som politiker, nu senast alltså av 

Ivarsson Westerberg (2010) och i Ullströms avhandling (2011). Problemet med att studera 

statssekreterare bland andra högre tjänstemän i staten är dock att statssekreterarrollen numera 

mer har karaktären av politikerroll än av en tjänstemannaroll (jfr t.ex. Ivarsson Westerberg 

2010:31ff). Men om någon roll i relationen mellan politiker och tjänstemän inte studerats i 

tillräcklig utsträckning, så får det nog sägas vara politikerrollen, och då särskilt statsrådsrollen 

(och särskilt ur just ett rollperspektiv/institutionellt perspektiv). Kanske bör även Måns   

Lönnroths erfarenhetsbaserade reflektioner i ABC för statssekreterare nämnas här (2000). 
39 Ehn (1998), Wallin med flera (1999) samt Casula Vifell och Ivarsson Westerberg (2013). 
40 Se Premfors och Sundström för redogörelser samt hänvisningar till dessa (2007:146). 
41 Även (journalisten och departementsmedarbetaren) Svein Eriksens bok skriven på uppdrag 

av det norska Forbruker- og administrasjonsdepartementet, vilken behandlar samarbetet mel-

lan politiker och tjänstemän i departementen (1988), samt ett danskt betänkande från Udvalget 

om forholdet mellem minister og embedsmænd på samma tema (1998) bör nämnas här. 
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Sammanfattningsvis, den numera ganska omfattande forskning och utred-

ningsverksamhet, såväl som offentliga debatt, som har handlat om det 

svenska Regeringskansliet och om andra länders motsvarigheter, såväl som 

om enskilda politiker- respektive tjänstemannaroller har lett till att det idag 

inte längre går att tala om den ’svarta låda’ som Premfors och Sundström 

nämner, åtminstone inte i någon allmän bemärkelse (2007:9). Tvärtom, så 

vet vi idag relativt mycket om hur Regeringskansliet fungerar. Mot denna 

bakgrund blir det därför än mer slående att en studie som behandlar just re-

lationen mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet i ännu högre 

grad lyser med sin frånvaro. Den avhandling som skulle ha behandlat just 

relationen mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet och dessa 

gruppers respektive rolluppfattningar, och som skulle ha sällat sig till de 

verk som enligt Premfors och Sundström bidrog till att öppna ’den svarta 

lådan’ lyser idag ännu starkare med sin frånvaro än den gjorde redan på 

1980-talet. I ännu högre grad eftersom Torbjörn Larsson i sin avhandling 

poängterar att han medvetet har underlåtit att behandla de vertikala relation-

erna i departementen, till förmån för den avhandling som komma skulle 

(Larsson 1986:9).  

En förändrad relation?  

En särskild, och potentiellt mycket angelägen aspekt av komplexiteten i rela-

tionen mellan politiker och tjänstemän är att det har skett förändringar i 

statsförvaltningen och dess omvärld, såväl som internt i Regeringskansliet. 

De förra brukar ofta gå under benämningen från government till governance 

eller numera allt oftare kort och gott som governance, och brukar samman-

fattas som ett skifte från styrning av traditionell hierarkisk karaktär till mer 

icke-hierarkisk, nätverksbaserad styrning (se t.ex. Pierre, Peters 2000, Kjær 

2004, Pierre, Sundström 2009). Detta har diskuterats i ett flertal studier (se 

t.ex. Hedlund, Montin 2009, Qvist 2012). Grovt sett talas om statsförvalt-

ningens ekonomisering, internationalisering och europeisering, decentrali-

sering samt medialisering (Premfors, Sundström 2007:12ff). Staten och 

statsförvaltningen har blivit alltmer invävd, fragmenterad och i tilltagande 

utsträckning regelföljande (se t.ex. Vifell 2006, Jacobsson, Sundström 2006). 

Dessutom har det skett en allmän managementisering av den offentliga verk-

samheten, som ofta går under samlingsnamnet New Public Management (se 

t.ex. Hood 1991, Christensen, Lægreid 2001, Almqvist 2006). Införandet av 

resultatstyrning i den svenska statsförvaltningen bör ses som ett led i infö-

randet av dessa styrnings- och ledningsmetoder (se t.ex. Sundström 2003).  

De förändringar i just relationen mellan politiker och tjänstemän som har 

diskuterats är å ena sidan en sammansmältning av politiker- och tjänsteman-

narollerna med såväl en byråkratisering av politikerrollerna som en politise-

ring av tjänstemannarollerna (se t.ex. Aberbach, Putnam & Rockman 
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1981:16ff, Peters 1987:264f, Eichbaum, Shaw 2007, Dahlström, Pierre 

2011). Å andra sidan tycks det finnas tendenser till en tudelning av departe-

menten i Regeringskansliet (Ehn, Sundström 1997:196, Bäck, Larsson 

2006:183f), i linje med utvecklingar som agencification42 (se t.ex. Pollitt 

m.fl. 2004, Christensen, Lægreid 2006), professionalisering (Aberbach, Put-

nam & Rockman 1981:1) och en avpolitisering av rollerna (Premfors, Sund-

ström 2007:191ff). (Eller också handlar det om motverkande, samtidiga ten-

denser.) Dock vet vi från tidigare forskning att det skett och sker förändring-

ar i politiker- och tjänstemannarollerna såväl i Sverige (Ehn 1998, Wallin 

m.fl. 1999, Casula Vifell, Ivarsson Westerberg 2013) som internationellt 

(Marsh, Richards & Smith 2000, Poulsen 2005, 't Hart, Wille 2006).  

Sedan 1997 är Regeringskansliet en sammanhållen myndighet. Tidigare 

utgjorde departementen egna myndigheter, med departementschefen som 

myndighetschef. Idag är Regeringskansliet ett sammanhållet kansli, med 

statsministern som myndighetens högste chef. Därutöver har kansliet ökat i 

omfattning, såväl i termer av antalet anställda som av de politiskt anställda, 

och då särskilt av de politiskt sakkunniga (Premfors, Sundström 2007:37f, 

60ff, 70ff, jfr Ullström 2011). Regeringskansliet har dessutom upplevt ett 

antal regeringsskiften sedan det omtalade maktskiftet 1976. 

Samtidigt måste vi hålla i minnet att det ’i alla tider’ har talats om ’den 

nya tiden’. Bäck och Larsson menar till exempel att det inte har genomförts 

några större formella reformer av departementens organisation sedan 1966, 

då den senaste så kallade departementalreformen genomfördes (även om de 

menar att kansliets struktur trots detta genomgått förändringar) (2006:183ff). 

Premfors och Sundström menar också att Regeringskansliet i ett historiskt 

perspektiv har kännetecknats av stabilitet och kontinuitet snarare än föränd-

ring:  

Även om vi alltså kan imponeras av alla reformer av regeringens kansli under 
senare år vill vi nog ändå framhärda i att det mesta består, att åtminstone de 
grundläggande strukturerna och verksamhetsprocesserna bara förändrats lång-
samt. I detta perspektiv är det allra mest förvånande, att kansliet inte 
förändrats i större utsträckning än vad som skett (Premfors, Sundström 
2007:34).  

Karin Brunsson med flera beskriver kansliet som en ”stryktålig organisa-

tion”, och menar att det kan vara anledningen till att den i det mesta har be-

stått trots att statsförvaltningen i stort genomgått omfattande reformer 

(1990:157). Det kan dock konstateras att det åtminstone gjorts ett antal för-

sök till att reformera Regeringskansliet genom åren (Erlandsson 2007). Och 

redan 1980 skrev till exempel Anton följande angående eventuellt föränd-

rade roller hos politiker och tjänstemän:  

                                                      
42 Agencification är en process som innebär att myndigheter, nya eller existerande, ges utökad 

autonomi (Jacobsson, Sundström 2007:5) 
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While some scholars assert that a shift to newer specialist or political roles has 
occurred, others, noting the tension between older and newer role orientations, 
have argued that a massive role change should occur, in order to bring bu-
reaucratic roles into closer alignment with new social realities. In point of 
fact, evidence bearing on the occurrence of a massive role shift is quite am-
biguous (Anton 1980:xi).  

Sammanfattningsvis vet vi således att det har hänt saker i omvärlden och 

internt i Regeringskansliet, såväl som i politiker- och tjänstemannaroller 

generellt. Men, om och i så fall hur, detta även har påverkat och förändrat 

relationen och samspelet mellan politiker och tjänstemän i just Regerings-

kansliet, vet vi fortfarande inte. Och inte heller vet vi det omvända, hur roll-

förväntningarna kan ha påverkat organisationen, eller om det är en ömsesidig 

påverkan. I denna avhandling betraktas det därför som en öppen fråga, 

huruvida relationen mellan politiker och tjänstemän, och dessa gruppers 

rollförväntningar har genomgått förändringar, och i så fall vilka, eller om 

åtminstone väsentliga karaktäristika i relationen har bestått och består trots 

omfattande förändringar i och kring statsförvaltningen och i Regerings-

kansliet.  

Avhandlingens disposition  

I detta inledande kapitel har avhandlingens syfte och problemformulering 

beskrivits och diskuterats. Nästa kapitel redogör för det, eller rättare sagt de 

material som används i avhandlingen. Det tredje kapitlet avhandlar metodo-

logiska spörsmål samt analysens genomförande. I kapitel fyra utvecklas en 

teoretisk tolkningsram utifrån vilken relationen mellan politiker och tjänste-

män i organisationer av Regeringskansliets slag – core executives – ska 

kunna beskrivas och förstås. Kapitel fem till och med åtta utgör avhandling-

ens empiriska del. Upplägget av de empiriska kapitlen presenteras närmare i 

kapitel tre, som alltså beskriver hur analysen har genomförts. Kortfattat kret-

sar dock de två första empiriska kapitlen, fem och sex, kring de rollförvänt-

ningar som finns på politikerna. De två senare, sju och åtta, fokuserar istället 

på de rollförväntningar som finns på tjänstemännen. I kapitel nio görs en 

tolkning, som både bygger på resultaten av den empiriska analysen och de 

teoretiska resonemangen i kapitel fyra, av relationen mellan politiker och 

tjänstemän i en organisation av Regeringskansliets slag. Och slutligen, i det 

tionde och sista kapitlet summeras avhandlingen och dess resultat. Här dis-

kuteras lärdomar av empirisk, teoretisk och metodologisk karaktär, och 

också behovet av vidare studier. 
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2. Två intervjustudier med politiker och 
tjänstemän  

Inledning  

Två intervjustudier utgör denna avhandlings empiriska material. I slutet av 

1970-talet och i början av 1980-talet arbetade Torbjörn Larsson och Anders 

Borg – på den tiden doktorander vid Statsvetenskapliga institutionen, Stock-

holms universitet – på varsin avhandling. Den gemensamma nämnaren var 

Regeringskansliet. Larssons behandlade samordningen i kansliet och Borgs 

kretsade kring politikernas och tjänstemännens roller och relationer. För att 

möjliggöra en triangulering av insamlingstekniker samarbetade de vid 

materialinsamlingen (Larsson 1986:289, 295, jfr Bryman, Bell 2005:310, 

502ff, Ullström 2011:69f). Först gjordes en förundersökning i form av prov-

intervjuer och en kortare enkät. Sedan gjordes en fallstudie och en omfat-

tande intervju- och enkätundersökning. Medan större delen av materialet 

som behandlade just relationerna mellan politiker och tjänstemän insamlades 

genom intervjuer, samlades den större delen av materialet som handlade om 

samordning in via enkäten (Larsson 1986:295). När samtliga intervjuer, 174 

stycken (!), genomförts delade de två upp materialet sinsemellan, Larsson 

tog hand om ’sina’ frågor om samordning och Borg om ’sina’ frågor om 

vertikala relationer och roller. De intervjufrågor som behandlade samord-

ningen redovisades och analyserades i Larssons avhandling Regeringen och 

dess kansli: samordning och byråkrati i maktens centrum (1986). Men frå-

gorna som rörde relationen mellan politiker och tjänstemän och deras re-

spektive roller kom aldrig att analyseras eller publiceras. Materialet dispone-

ras idag i sin helhet av Torbjörn Larsson, och med hans och Anders Borgs 

tillåtelse har deras intervjustudie kunnat användas för detta avhandlingspro-

jekt.  

Mycket vatten har flutit under broarna sedan Larsson och Borg gjorde sin 

intervjustudie. Om vi ännu inte vet så mycket om relationen mellan politiker 

och tjänstemän i Regeringskansliet idag, visste man i början på 1980-talet 

ännu mindre, även i generell bemärkelse, om Regeringskansliet som organi-

sation. Härvidlag måste det hållas i färskt minne att dessa två doktorander 

kring decennieskiftet 1980 i högsta grad bedrev banbrytande forskning, på 



 34 

ett regeringskansli som dittills i princip inte alls varit tillgängligt för forsk-

ningen. Det är mot denna bakgrund som det måste förstås att Larsson och 

Borg valde att använda multipla insamlingsmetoder för att studera ditintills i 

princip ostuderade fenomen; relationerna mellan departementen (Larsson) 

och relationerna mellan politiker och tjänstemän (Borg). Men därför är det 

också viktigt att dra lärdom av deras arbete. Dock finns idag, som vi såg i 

kapitel ett, relativt mycket kunskap om Regeringskansliet som organisation, 

vilket talade för en mer fokuserad studie kring just aspekten relationen mel-

lan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet. Såväl metodologiska som 

pragmatiska skäl gjorde att den uppföljande studien inriktades mot en upp-

följning av just intervjustudien. Valet att så långt det bara är möjligt följa 

konstruktionen av deras studie, har inneburit att ’laga efter läge’ fungerat 

som ett rättesnöre i utformningen av den uppföljande studien. Omständig-

heten att det i detta avhandlingsprojekt ingår ett jämförande moment mellan 

två intervjuundersökningar, dessutom med ett lånat äldre material, har där-

med slagit an tonen för upplägget.  

Att använda andra forskares material är en vedertagen metod, som Bry-

man och Bell kallar ”sekundär analys av kvalitativa data”, något vi åter-

kommer till i det fjärde kapitlet (Bryman, Bell 2005:462, jfr Hammersley 

1997). Men då det äldre materialet aldrig kom att bli analyserat har begrep-

pet replikerande studie inte använts här, även om det i någon mening kan 

sägas bära replikens drag (jfr Dogan 2002:67).43  

Denna avhandling skriver in sig i traditionen ’att studera politiska eliter’. 

Grovt sett finns det två olika skolor huruvida det krävs andra metodologiska 

överväganden då en studie av politiska eliter ska genomföras än vid en stu-

die av en ’icke-elit’. Esaiasson med flera hör till dem som ansluter sig till 

den senare skolan (2002:257). Dessa författare distanserar sig från beteck-

ningar såsom expertintervju och elitintervju, då de menar att det inte finns 

några principiella skillnader mellan att genomföra intervjuer med till exem-

pel företrädare för politiska eliter och med ’icke-eliter’. Denna studie anslu-

ter sig dock till den första skaran, liksom de flesta författare som rör sig i 

(och kring) core executive-fältet (se t.ex. Dexter 1970, Richards 1996, Aber-

bach, Rockman 2002).  

Framställningen av den uppföljande intervjustudien bygger delvis på ett 

eget omfattande rekonstruktionsarbete, dels på den beskrivning av material-

insamlingen som återfinns i Larssons avhandling (1986:21-23, 289-339). 

Men uppenbarligen beskriver Larsson här huvudsakligen sin egen studie, 

och därmed avslöjas endast delvis hur studien om roller och rolluppfattning-

ar i Regeringskansliet utformades, och än mindre hur analysen av dessa frå-

gor skulle ha genomförts. Till exempel återfinns endast Larssons, men inte 

                                                      
43 Däremot används termen uppföljande studie, alternativt den nya eller den andra in-

tervjustudien i löptexten (eller liknande). Larssons och Borgs Larssons intervjustudie om-

nämns som den äldre, senare eller första studien (eller liknande).  
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Borgs intervjufrågor återgivna i den förres avhandling. Det faktum att det 

äldre materialet inte resulterade i en färdig studie innebär således samtidigt 

att det inte finns någon manual som i detalj beskriver tillvägagångssättet vid 

materialinsamlingen. Då bevekelsegrunderna, motiven och vägvalen hos den 

äldre studiens upphovsmakare inte fullt ut har varit kända blir skildringen av 

denna studie något mer sparsmakad än den senare. Så också av det skälet att 

författaren till den här avhandlingen på ett annat sätt kan hållas ansvarig för 

de val som gjorts gällande utformningen av den senare studien.  

I de följande avsnitten ges en parallell redogörelse för dessa två inter-

vjustudier; en diskussion av hur och i vilken omfattning den äldre studien 

skulle användas och hur en uppföljande studie skulle utformas. Inledningsvis 

diskuteras samtalsintervjuer som insamlingsmetod, och därnäst i nämnd 

ordning urval, intervjufrågor, intervjuernas genomförande samt etiska över-

väganden. Kapitlet avslutas med en sammanställning av det material som 

ingår i avhandlingen, inklusive en bortfallsdiskussion. Substantiella avvikel-

ser från upplägget av den första studien diskuteras löpande, likaså huruvida 

dessa avvikelser (och andra förhållanden) kan ha påverkat studiens resultat.44 

I detta kapitel behandlas alltså studiens material och materialinsamling. I 

avhandlingens tredje kapitel avhandlas sedan genomförandet av analysen av 

det empiriska materialet.  

Om samtalsintervjuer  

En samtalsintervjuundersökning (kan också kallas för kvalitativa intervjuer 

eller djupintervjuer) är lämplig när en grupp individers uppfattningar om en 

viss företeelse eller på ett visst område ska kartläggas, för att kunna fånga 

människors föreställningar när det gäller något så komplicerat att det inte är 

möjligt att fånga i till exempel en fråge- eller enkätundersökning. En sam-

talsintervjuundersökning syftar ofta till teori- och begreppsutveckling, och är 

lämplig när människors föreställningar om den egna vardagen är av bety-

delse. Samtalsintervjuer ger dessutom möjlighet till uppföljning och att 

fånga in oväntade svar. En sådan undersökning är särskilt användbar om de 

tidigare kunskaperna på området inte är särskilt stora. Det som framför allt 

skiljer en intervjuundersökning från en enkätundersökning är just möjlighet-

en till samtal, till interaktion mellan intervjuare och intervjuperson (Esaias-

son m.fl. 2002:254ff, 279ff). Detta synsätt stämmer i hög grad överens med 

det metodologiska angreppssätt, som kommer att utvecklas i nästa kapitel. 

Valet att använda och utforma en egen intervjustudie utifrån den äldre stu-

dien gör dock att det i allra högsta grad också funnits pragmatiska skäl att 

använda intervjuer som insamlingsmetod. En studie av relationen mellan 

politiker och tjänstemän i Regeringskansliet, och deras roller, hade dock 

                                                      
44 Detta spörsmål tas även upp i kapitel tre samt kapitel tio.  
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kunnat utformas på andra sätt, om det skulle gjorts ’från scratch’. Näralig-

gande metoder och därmed alternativ till samtalsintervjuer skulle till exem-

pel kunna ha varit fokusgrupper och/eller deltagande observationer (a.a.:255, 

280). Dessa insamlingsmetoder användes i Ullströms avhandling som hand-

lar om de politiska stabernas organisering i Regeringskansliet, det vill säga 

en problematik som angränsar till denna avhandlings (2011). Den förunder-

sökning som nämndes ovan, och som gjordes 1978 av Larsson och Borg, 

visade att fallstudier av sakfrågor utgjorde ett alternativ med begränsad 

framkomlighet vid studier av Regeringskansliet. Det framkom också att 

tjänstemännen visserligen i hög grad gjorde sig tillgängliga för att delta i 

forskningsintervjuer, men att de föredrog frågor av mer generell karaktär. Ju 

mer detaljerade frågorna blev, och ju närmare deras eget sakområde de kom, 

desto mer förtegna blev tjänstemännen (Larsson 1986:290). Även Headey 

poängterar svårigheterna med att genomföra fallstudier i Whitehall, med 

hänvisning till The Official Secrets Act och till konventionen om att de råd 

som ges till ministrarna är konfidentiella (1974:9f). Svårigheterna med att 

göra fallstudier i Regeringskansliet ska dock inte överdrivas (jfr Ehn m.fl. 

2001). Men det faktum att det tidigare förekommit så lite forskning just om 

relationen mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet, talade emot 

att åtminstone enkom göra mer specifika fallstudier.  

En fråge- eller enkätundersökning syftar till att mäta svarsfrekvenser hos 

en viss population (Esaiasson m.fl. 2002:255), det vill säga syftar snarare till 

att beskriva frågan hur många än hur. Förutom att en samtalsintervjuunder-

sökning i högre grad än en enkätundersökning gagnar denna studies övergri-

pande syfte – att försöka söka djupare förståelse om ett visst samhällsfeno-

men, och att det inte på ett tillfredsställande sätt går att samla in mänskliga 

utsagor via enkäter – hade dessutom en stor enkät inom ramen för det så 

kallade REKO-programmet under 2004 skickats ut till samtliga handläg-

gande tjänstemän i Regeringskansliet. Dessa skäl sammantagna gjorde att en 

frågeundersökning inte ansågs vara en framkomlig väg för att uppfylla denna 

avhandlings syfte.  

Urval  

Två huvudsakliga principer har väglett, men har också konkurrerat med 

varandra, vid urvalsförfarandet. Å ena sidan har intentionen varit att så långt 

som möjligt behålla kärnan i Larssons och Borgs studie, i syfte att kunna 

göra en uttrycklig jämförelse mellan dessa två intervjuundersökningar. Den 

äldre studien skulle inte behöva förpassas exempelvis till ett historiskt kapi-

tel eller ett bakgrundskapitel. Givet resonemanget i kapitel ett, att relationen 

mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet hittills har varit ett spar-

samt studerat fenomen, har det å andra sidan varit viktigt att fånga så många 

aspekter som möjligt av denna företeelse, just eftersom man kanske inte 
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riktigt vet vad man letar efter och där tidigare studier varit fåtaliga (jfr Esai-

asson m.fl. 2002:279ff). Den övertrumfande principen har dock varit att i 

största möjliga mån möjliggöra en jämförelse av de två materialen. I uppläg-

get av den senare intervjuundersökningen antogs därför en tämligen konser-

vativ hållning, där bevisbördan för att göra substantiella förändringar i för-

hållande till Larssons och Borgs studie snarare har legat på förändringssidan. 

En tumregel har således varit att hellre behålla eller lägga till, än att ta bort 

och ändra.  

Här följer så en beskrivning av ett urvalsförfarande, inte endast till den 

egna, uppföljande studien, utan också av ett ’urval i urvalet’. Larsson och 

Borg hade nämligen hela 1970-talet som sin urvalsperiod, vilket alltså resul-

terade i hela 174 intervjuer. Om också den uppföljande studien skulle ha haft 

ett helt decennium som urvalsperiod, och samtidigt tillämpat samma ur-

valskriterier för vilka personer som skulle inkluderas i urvalet, skulle den 

uppföljande intervjustudien ha resulterat i ett ännu större antal intervjuer. 

Detta med tanke på att Regeringskansliet har växt i omfattning sedan Lars-

sons och Borgs studie genomfördes. Inte heller har det ansetts vara nödvän-

digt då detta är en kvalitativt snarare än kvantitativt inriktad studie. För att 

behålla jämförbarhet mellan de bägge materialen, såväl som av metodolo-

giska skäl vilka utvecklas i nästa kapitel, har det trots detta funnits skäl att 

komma upp i en ’kritisk massa’. 

I planeringsstadiet av den uppföljande intervjustudien laborerades således 

med olika typer av urvalsförfaranden, tidsmässiga och rumsliga. Där hade ett 

snävare urval på den tidsmässiga axeln gett konsekvenser för möjligheterna 

att göra urval på den rumsliga, och vice versa. Att välja bredd före djup, och 

därmed öka studiens möjligheter att generalisera resultaten till Regerings-

kansliet som organisation, eller att välja djup före bredd, och därmed öka 

möjligheterna till en fördjupad förståelse av relationen mellan politiker och 

tjänstemän i ett departement, framstod som de övergripande alternativen (jfr 

Page, Jenkins 2005:xiv). 

Vad gäller det rumsliga urvalet, framstod departementen som hanterbara 

och användbara enheter.45 Larsson och Borg studerade samtliga departement 

som existerade vid tiden för studien, förutom Utrikesdepartementet.46 Men 

under åren har Regeringskansliets departementsstruktur förändrats. De de-

partement som vid tiden för utformandet av den uppföljande studien fanns 

kvar var Justitie-, Social-, Försvars-, Utbildnings-, Jordbruks-, Arbetsmark-

nads-, samt Finansdepartementet. Det sistnämnda delades 1976-1982 upp på 

två departement: Ekonomi- respektive Budgetdepartementet. Även dessa 

ingick i Larssons och Borgs studie. 

                                                      
45 Alternativet hade möjligtvis varit ett slumpmässigt urval av ett antal personer på aktuella 

positioner, eller sakenheter. 
46 Statsrådsberedningen som ’departement’ utgjorde inte en del i Larssons och Borgs studie 

även om personer som innehaft statsministerämbetet ingick.  
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Tre alternativ framträdde härmed. Det första skulle ha inneburit att samt-

liga här uppräknade departement inkluderades i studien. Ett sådant val hade 

premierat bredd före djup, på så vis att färre intervjuer, men på fler departe-

ment, hade kunnat genomföras. Framför allt hade ett antal tjänstemanna-

positioner behövt uteslutas. Ett andra alternativ skulle ha kunnat bestå i att 

jämföra organisationen Regeringskansliet som den såg ut vid tiden då Lars-

son och Borg genomförde sin intervjustudie, med hur samma organisation 

såg ut vid urvalstillfället för den uppföljande studien.47 Förändringar i depar-

tementsstrukturen, till exempel i termer av tillkomsten av nya (typer av) 

departement, skulle då ha kunnat tas i beaktande. Förutom att en sådan ut-

formning inte skulle ha riskerat att ge en snedvridning av eventuell stabilitet 

i förhållande till eventuella förändringar, talade omständigheten att organi-

sationen Regeringskansliet står i centrum för denna studie, just för detta till-

vägagångssätt. Det som framför allt talade emot detta tillvägagångssätt var 

dock att betydligt färre personer på varje departement hade kunnat inter-

vjuas. Om det nu hade varit ett explicit syfte att jämföra departementen 

sinsemellan, som det inte är här, utifrån till exempel ett resonemang om 

olika departementskulturer, hade detta urvalsförfarande förmodligen, men 

inte nödvändigtvis, varit det mest lämpliga. En tredje modell, som egentligen 

är en variant på den första, var den som slutligen valdes, just eftersom det är 

relationen och interaktionen mellan politiker och tjänstemän som är av in-

tresse i denna studie. Detta förfarande bestod i att välja ut ett par, tre av de 

departement som ingick i Larssons och Borgs studie. Fördelen med denna 

variant var framför allt möjligheten att verkligen kunna gå på djupet på de-

partementen då frånsteg i negativ bemärkelse av Larssons och Borgs urvals-

principer för intervjupersoner inte skulle behöva göras. Dessutom skulle de 

intervjuer som behövde göras i enlighet med ett sådant urvalsförfarande 

uppgå till ett rimligt antal.  

Det var därmed de sju ovan nämnda departementen som stod till buds. 

Det urval som gjordes baserades i princip på pragmatiska överväganden, och 

inte på teoretiska resonemang. En första sådan parameter var departementens 

storlek, där Finans- och Justitiedepartementet stack ut från de övriga fem 

som hade mellan tre och sex sakenheter, med sina 27 respektive 15 sak-

enheter. Arbetsmarknadsdepartementet stack ut i den motsatta riktningen, 

med sina tre sakenheter på cirka 100 medarbetare. Dessutom var Finansde-

partementet alltså uppdelat på två departement 1976-1982 vilket hade för-

svårat möjligheterna till jämförelse mellan de två undersökningarna. En an-

nan faktor av betydelse var huruvida ett departement och särskilt dess poli-

tiska ledning nyligen hade ingått i en annan forskningsstudie. Detta gällde 

framför allt Jordbruksdepartementet, där den avgångna socialdemokratiska 

politiska ledningen just hade ingått i ett annat avhandlingsprojekt, också det 

                                                      
47 2004=12 dep., 2005=11 dep., 2006=11 dep., 2007=14 dep., 2008=14 dep. (inklusive 

Statsrådsberedningen och Förvaltningsavdelningen). 
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knutet till REKO-programmet (Ullström 2011). En tredje faktor av betydelse 

var en bedömning av det bortfall på dessa departement som Larsson och 

Borg hade i sin studie. Här stack Utbildnings- och Försvarsdepartementet ut 

i positiv riktning. På så vis utkristalliserade sig tre departement som kom att 

ingå i studien: Utbildnings- Social- och Försvarsdepartementet. Det är där-

med tre ’klassiska’, medelstora, så kallade sakdepartement som valts ut.48 

Dessa departement har således inte utvalts på basis av resonemang om att 

vissa departement, mer än andra, kan ha påverkats av förändringar respek-

tive i högre grad präglats av stabilitet (även om det säkert hade varit möjligt 

att göra sådana antaganden).49 Detta innebär samtidigt att om förändringar i 

relationen mellan de två undersökningarna upptäcks, så kan det åtminstone 

inte primärt förstås i termer av organisation, utan skulle istället föranleda att 

roller och relationer har påverkats ’utifrån’.  

Eftersom Larssons och Borgs urvalsperiod utgjordes av hela 1970-talet, 

ingår socialdemokratiska såväl som borgerliga politiker i deras undersök-

ning, med tanke på det maktskifte som inträffade 1976. Även om denna av-

handling inte syftar till att göra en systematisk jämförelse i detta avseende, 

framstod det i enlighet med principen att i högsta möjliga mån behålla jäm-

förbarheten mellan de två materialen, som ett rimligt och görbart alternativ 

att förlägga den uppföljande studien kring maktskiftet 2006. Tidsperioden 

fick dock inte bli alltför lång, då detta alltså skulle ha resulterat antingen i 

alltför många intervjuer alternativt inskränkningar särskilt vad gäller vilka 

tjänstemannapositioner som skulle kunna inkluderas i studien. Den andra 

undersökningsperioden har av praktiska skäl fått bli kortare än Larssons och 

Borgs, och eftersom intervjustudien huvudsakligen kom att utföras under 

våren 2009 förlades undersökningens tidsperiod till åren 2004-2008. Social-

                                                      
48 Inget av dessa tre departement är organiserade utifrån en funktionell princip (Justitie- eller 

Finansdepartementet). Inte heller ingår ett departement organiserat utifrån en territoriell 

princip (Utrikesdepartementet) (jfr Premfors, Sundström 2007:44). Det hade dock varit mer 

besvärande för en studie som syftat till att jämföra olika departement och departementskultur-

er att inte ha med ett bredare spann av departement. Dessutom är det så att skillnaderna mel-

lan departementen är större på papperet än i praktiken då stora delar även av departement 

baserade på funktionella och territoriella principer också hanterar sakfrågor.  
49 Larsson poängterar i sin avhandling att trots att departementsstrukturen formellt sett i stort 

förblivit densamma under de år som där studerades, så sker ändå omförflyttningar mellan 

departementen av frågor och ärenden som inte föranleder att departement ändrar namn (Lars-

son 1986:51ff). Det är en omfattande uppgift att kartlägga dessa förflyttningar. Den mest 

uppenbara förändringen mellan dessa tre departement ’då’ respektive ’nu’ är dock förmodli-

gen att Kulturdepartementet inrättades 1991, som därmed tog över dessa frågor från Utbild-

ningsdepartementet. Dessa två departement slogs 2005 återigen ihop till ett departement; 

Utbildnings- och kulturdepartementet. 2007 återupprättades Kulturdepartementet. Den största 

förändringen vad gäller de frågor dessa departement behandlade vid de två undersökning-

stillfällena är därmed att kulturfrågorna ingick i den äldre studien, medan kulturfrågorna 

tillika de enheter och personer som uppenbarligen hanterade dessa frågor, politiker såväl som 

tjänstemän, exkluderades från urvalet i den nya studien.  
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demokraterna regerade ju fram till och med hösten 2006, då en borgerlig 

koalitionsregering tog över, med andra ord ungefär hälften av denna tidspe-

riod. Detta innebär i praktiken att både vid urvalstillfället sittande borgerliga 

och avgångna socialdemokratiska politiker ingår i urvalet.50 Den främsta 

anledningen till att ta med politiker av olika partifärg i undersökningen, är att 

om det inte faller ut skillnader däremellan, kan det argumenteras för att parti-

tillhörigheten hos en minister inte är en avgörande omständighet för rela-

tionen mellan politiker och tjänstemän. Men även det omvända gäller; om 

partifärg och/eller typ av regering visar sig spela roll för samspelet mellan 

politiker och tjänstemän så kommer detta också att visa sig i studien, något 

som då skulle behöva studeras mer ingående.51 

I den äldre studien ingår på politikersidan statsministrar/partiledare, stats-

råd och statssekreterare. I enkät- och intervjuundersökningarna ingår alla 

statsråd och statssekreterare som satt på sin post minst ett år under 1970-

talet. Övriga politiska tjänstemän (politiskt sakkunniga, informationssekrete-

rare, det vill säga motsvarigheten till dagens pressekreterare) ingår däremot 

inte i den tidigare studien. På tjänstemannasidan har Larsson och Borg en-

bart intervjuat tjänstemän i chefsställning, och då både sakenhetschefer (som 

har titeln departementsråd) och chefer för olika typer av stödenheter inom 

departementen (chefer för internationella sekretariat, planerings- och budget-

sekretariat och så vidare) samt chefstjänstemän (expeditions- och rättsche-

fer). Samtliga tjänstemän i chefsställning som vid undersökningsögonblicket 

hade minst ett års erfarenhet av sin tjänst ingår i studien. I deras studie finns 

handläggande tjänstemän, som hierarkiskt därmed befinner sig en nivå under 

enhetscheferna, visserligen med i undersökningen, men dessa har inte blivit 

intervjuade utan har enbart fått besvara en enkät.52  

Som nämndes ovan ansågs det värdefullt att behålla kärnan i Larssons och 

Borgs upplägg och därför behölls deras grundläggande urvalsstruktur; att 

intervjua de politiska ledningarna53, sakenhetschefer, övriga enhetschefer 

(för olika stödenheter) samt övriga chefstjänstemän (expeditions- och rätts-

chefer, och i förekommande fall andra chefstjänstemän).54 Larssons och 

                                                      
50 På sätt och vis skulle det kanske till och med kunna påstås att det i praktiken är 3x2=6 

departement som ingår i den uppföljande studien.  
51 Det handlar således om två omständigheter: partitillhörighet samt enparti- respektive koali-

tionsregering. Nu ingår i den här studien endast socialdemokratiska enpartiregeringar och 

borgerliga koalitionsregeringar, vilka i praktiken är omöjliga att särskilja.  
52 De handläggande tjänstemän som vid årsskiftet 1979-1980 hade minst fyra års erfarenhet 

från arbete i Regeringskansliet ingick därför i (enkät-)studien, detta för att de också skulle ha 

erfarenhet från den socialdemokratiska regeringsperioden under 1970-talet (Larsson 1986:22). 
53 Det vill säga statsråd (i förekommande fall tillika partiledare) och statssekreterare. Men då 

det framför allt är sakdepartementen, dit Statsrådsberedningen knappast kan räknas, som har 

varit av intresse i den här studien har statsministerpositionen inte varit aktuell i den här 

uppföljande studien.  
54 Dessa ’andra’ chefstjänstemän utgörs i det nya materialet av den nyinrättade positionen 

’försvarsråd’ på Försvarsdepartementet.  
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Borgs urvalsregler har också i huvudsak följts. Om en person suttit på flera 

poster under denna tid (till exempel både som statsråd och statssekreterare), 

eller befunnit sig på flera departement, så intervjuas de endast om den sen-

aste positionen de befunnit sig på. Dock följdes inte förfarandet att endast ta 

med den senaste enhetschef på en viss enhet som innehade positionen. I den 

nya studien ingår istället de tjänstemän som suttit mer än ett år någon gång 

under urvalsperioden 2004-2008. Detta innebär att det kan finnas upp till tre 

intervjupersoner på varje enhet. Till skillnad från den äldre studien gäller 

därför i den nya samma urvalsregel för politiker och tjänstemän. Detta från-

steg hade möjligtvis utgjort ett problem vid en mer kvantitativt inriktad ana-

lys, om slutsatserna skulle ha dragits på basis av antalet intervjupersoner 

som uttalar en viss förväntan. Så är dock inte fallet i denna studie, till vilket 

vi återkommer i nästa kapitel. På så vis har förhoppningsvis dessa kring tio-

talet tjänstemannaintervjuer ytterligare bidragit till att berika undersökning-

en.  

I den nya studien har de enheter som antingen utgjorde särpräglade sak-

enheter som tydligt befann sig ’i linjen’ eller utgjorde uppenbara stabsenhet-

er, det vill säga motsvarigheten till dåtidens planerings- och budgetsekreta-

riat samt internationella sekretariat, tagits med i urvalet.55 En enhet på Soci-

aldepartementet samt fem enheter på Försvarsdepartementet togs på så vis 

bort. Två av enheterna på Försvarsdepartementet rådde det dock tveksam-

heter kring, huruvida de skulle räknas som sakenheter eller inte.56 Ett antal 

personer, bland annat en förutvarande chef för en av dessa enheter, kontak-

tades i syfte att utröna huruvida dessa borde ingå i undersökningen eller inte. 

Den sammanlagda bilden blev just så, att dessa två enheter möjligtvis, men 

inte nödvändigtvis, skulle ha ingått. Till saken hör att Försvarsdepartementet 

var det sista departement där intervjuer till den uppföljande studien genom-

fördes. Vid det laget hade så kallad teoretisk mättnad, det vill säga när det 

inte väsentligen framkommer något nytt i intervjupersonernas berättelser, 

redan börjat infinna sig (jfr Esaiasson m.fl. 2002:301). Detta, tillsammans 

med det faktum att osäkerhet rådde, fällde avgörandet att inte ta med dessa 

enheter i urvalet. Detta beslut har bidragit till att det på Försvarsdepartemen-

tet relativt sett ingår färre tjänstemannaintervjuer än på de två övriga, även 

om detta ändå hade varit ett problem då detta departement är mindre än de 

två övriga som ingår i urvalet; Utbildnings- och Socialdepartementet. Även 

denna problematik förminskas dock av det faktum att departementen i sig 

inte utgör analysenheter i denna studie.  

Rent faktiskt gick urvalsförfarandet av intervjupersoner till så, att Rege-

ringskansliets telefonkatalog från åren 2004-2008 samt Sveriges statskalen-

                                                      
55 I förekommande fall har även departementets informationsenhet inkluderats.  
56 Dessa två enheter är Sekretariatet för analys- och lånsiktig försvarsplanering (SALP) samt 

Regeringskansliets samordningssekretariat för säkerhetspolitiska underrättelsefrågor 

(SUND). Ingen av dessa enheters chef hade titeln departementsråd.  
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der från samma år användes för att göra en lista på tilltänkta intervjuperso-

ner. Vid behov kompletterades denna information för att urvalet skulle 

kunna fastställas, till exempel via sökningar på nätet eller genom att den 

tilltänkta intervjupersonen kontaktades för ett klargörande av exempelvis hur 

länge denna suttit på sin post.  

Sammanfattningsvis är det politiker respektive tjänstemän i de två inter-

vjuundersökningarna som utgör denna avhandlings huvudsakliga analysen-

heter. Det är därför inte ett explicit syfte i den här avhandlingen att jämföra 

departementen sinsemellan. Departementen ska därför inte betraktas som 

analysenheter, utan endast som ’urvalskärl’. Inte heller görs här en systema-

tisk jämförelse mellan borgerliga och socialdemokratiska regeringar. Den 

huvudsakliga jämförelsen kommer att utgöra just relationen mellan politiker 

och tjänstemän vid de två undersökningstillfällena. Styrkeförhållandena 

inom tjänstemannakåren, till exempel mellan enheter eller mellan olika po-

sitioner, till exempel mellan sakenhetschefer, övriga enhetschefer samt 

chefstjänstemän (framför allt expeditions- och rättschefer) har inte heller 

behandlats nämnvärt. Relationen inom den politiska ledningen är inte heller 

ett primärt analysobjekt. Till möjligheterna att på teoretisk väg generalisera 

resultaten i denna undersökning till hela Regeringskansliet återkommer vi i 

avhandlingens slutkapitel. Trots detta måste det konstateras, att det är en 

svaghet att handläggarpositionen inte finns med i denna undersöknings ur-

val. Från tidigare forskning om samspelet mellan politiker och tjänstemän, 

till exempel från Page och Jenkins studie av middle-ranking officials och 

deras förhållande till politikerna i Storbritanniens Whitehall, vet vi att det 

knappast bara är högre tjänstemän som deltar i policyarbetet (2005:11). Li-

kaså är det en svaghet att särskilt de politiskt sakkunniga, men kanske inte i 

lika stor mån pressekreterarna, inte finns med i studien. Detta eftersom vi 

åtminstone numera vet att åtminstone de politiskt sakkunniga har viktiga 

roller i de politiska ledningarnas och stabernas styrning av departementen 

(Ullström 2011). Denna avhandling utgör därmed en studie av samspelet 

mellan just högre tjänstemän och den politiska ledningen (men inte den poli-

tiska staben), och inte i mer generell bemärkelse en studie av politiker och 

tjänstemän i Regeringskansliet.  

När nu urvalsförfarandet diskuterats refereras det i den följande diskus-

sionen i detta kapitel till det material som ingår i denna avhandling (och inte 

till Larssons och Borgs studie/intervjustudie i sin helhet).  

Intervjufrågor  

Larsson och Borg använde sig av differentierade intervjuguider för de i stu-

dien ingående positionerna: 1) statsråd, 2) statssekreterare, 3) sakenhetsche-

fer samt 4) expeditionschefer, rättschefer samt chefer för internationella sek-

retariat och planerings- och budgetsekretariat. Visserligen ser guiderna där-
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med olika ut för de olika positioner som ingår i undersökningen, men ett par 

karaktärsdrag är genomgående i de fyra guiderna.  

För det första ställdes frågor till intervjupersonerna om den egna rollen, 

där de två mest grundläggande frågorna är ’Vilka är de viktigaste uppgifter-

na som en x ska utföra?’ samt ’Vilka kunskaper, egenskaper och erfarenheter 

behövs för att bli en bra x?’ Dessutom ställdes mer specifika frågor om den 

egna rollen till varje position, till exempel ’Är statssekreterarens roll främst 

att vara uttolkare, förmedlare och verkställare av statsrådets intentioner eller 

är hon eller han mer av initiativtagare och idékläckare i politiska frågor?’ 

För det andra ställdes frågor om andra roller i kansliet, av typen ’Hur mycket 

av politiska överväganden skall en sakenhetschef göra i sitt arbete?’ eller 

’Vilka kunskaper, erfarenheter och egenskaper tycker du att ett statsråd be-

höver för att utföra sitt arbete väl?’ För det tredje ställdes frågor som bygger 

på intervjupersonens egna erfarenheter från arbetet i departementet, som till 

exempel ’När du och ditt statsråd tillträdde höll ni då särskilda sammanträ-

den och visade tjänstemännen era intentioner och ert sätt att tänka?’ eller ’I 

vilka typer av ärenden hade du underhandskontakt med politiker-

na/tjänstemännen?’ Däremot ställdes inte explicit frågor av karaktären vad 

personer på andra positioner än den egna faktiskt gör (i motsats till det de 

borde göra) i någon av intervjuguiderna. Av samtal med Torbjörn Larsson 

har det framkommit att denna typ av frågor inte ställdes, bland annat av den 

anledningen att tjänstemännen inte skulle behöva uttala sig om sina chefer. 

För intervjupersonerna klargjordes att de två första kategorierna av frågor, de 

som handlar om den egna rollen och om andras roller, är av normativ karak-

tär och därför uppmanades de att resonera i mer principiella termer. Istället 

anmodades intervjupersonerna att svara utifrån sina egna, faktiska erfaren-

heter på den tredje kategorin av frågor. I intervjuformulären ingår såväl frå-

gor som uppmanar intervjupersonen att resonera kring det ’normala’ i rollen, 

som frågor om vad man skulle ha gjort om man skulle ha överträtt sina befo-

genheter. Ett sådant exempel är: ’Vad får ett x inte göra om hon eller han vill 

behålla sina politikers/tjänstemäns förtroende?’ De senare visar på var grän-

serna för rollerna går. En ytterligare typ av fråga; huruvida intervjupersonen 

anser att något har förändrats under ens tid i kansliet, återfinns endast i inter-

vjuformuläret för chefstjänstemän samt övriga enhetschefer. Frågornas all-

männa karaktär berodde åtminstone delvis på de erfarenheter som vanns i 

förundersökningen enligt Larsson:  

En slutsats som drogs i metodologiskt hänseende av provundersökningen 
1978 var att möjligheterna att göra fallstudier var begränsade. Vidare borde 
intervjuundersökningarna vara av mer allmän natur, inte direkt kopplade till 
hur den enskilda tjänstemannens frågor konkret hanterades (Larsson 
1986:290).  
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Som exemplen på frågor ovan ger vid handen är merparten av dem ’tidlösa’ 

och av allmängiltig karaktär, det vill säga de är inte bundna till en särskild 

tidsepok, till ett visst sakområde och så vidare. Detta avspeglas generellt sett 

också avspeglas i intervjusvaren (även om det händer att intervjupersonerna 

relaterar till det egna departementet, enheten och/eller det egna sakområdet). 

Likväl uttalar sig intervjupersonerna om sin egen situation.  

Också vad gäller frågeformulärens utformande var utgångspunkten att den 

äldre intervjustudiens upplägg skulle följas i möjligaste mån, i syfte att borga 

för jämförbarhet mellan de två materialen. Att frågorna i den äldre studien är 

av så pass allmängiltig karaktär, underlättade också denna möjlighet. Således 

valdes också här utformningen med separata intervjuguider för de fyra ovan 

nämnda positionerna. Larssons och Borgs intervjuguider jämfördes sins-

emellan, och där det befanns obefogat att frågorna inte skulle ha likalydande 

betydelse över de fyra positionerna ändrades de för att öka jämförbarheten 

också mellan positionerna. På så vis ställdes i den uppföljande studien något 

fler frågor om de andra positionerna, där den största skillnaden framför allt 

var att statsråd och statssekreterare fick något fler frågor om varandra än i 

den äldre studien.  

Tidigare nämndes att Larsson och Borg ställde frågan om intervjuperso-

nen uppfattar att något förhållande i Regeringskansliet förändrats under den 

tid som personen arbetat där, enbart till de övriga chefstjänstemännen samt 

övriga enhetschefer. Denna fråga lades dock till i slutet av samtliga position-

ers intervjuguider. I övrigt har inga frågor om förändring ställts, vare sig i 

den första eller den andra studien, utan intervjupersonerna har huvudsakligen 

själva fått ta upp resonemang om eventuella förändringar de tycker sig ha 

sett. Likaså ställdes till samtliga positioner, och inte endast till de övriga 

chefstjänstemännen, en fråga om hur intervjupersonen ser på de politiskt 

sakkunnigas roll. Därutöver uteslöts de frågor, som helt uppenbart handlade 

om samordningen i Regeringskansliet. Nettoresultatet blev uppskattningsvis 

att intervjuguiderna på det stora hela blev något mer omfattande än de äldre.  

Dessutom gjordes ett försök till att tematisera intervjuguiderna, vilket i 

princip innebar att intervjufrågornas ursprungliga följd bröts upp. Istället 

grupperades frågorna utifrån olika teman. Det första behandlade intervjuper-

sonens uppgifter, och på ett övergripande plan personens verksamhetsområ-

den (om till exempel ett statsråd – departementet, om en sakenhetschef – 

enheten). Därpå följde det mest omfattande temat sett till antalet intervjufrå-

gor; generella frågor om den egna rollen, och andras roller. Samtliga posi-

tioner besvarade frågor om samtliga de i övriga i undersökningen ingående 

positionerna. I detta tema ingick alltså, för alla positioner, dessutom en fråga 

om de politiskt sakkunnigas roll. På det tredje temat avhandlades instruk-

tioner, initiativ, kontakter, presentation av förslag och så vidare, med andra 

ord frågor om hur den mer faktiska interaktionen mellan politiker och tjäns-

temän fungerade. Det fjärde temat behandlade frågor om lojalitet och förtro-

ende, och inbegrep meningsskiljaktigheter, eller om man så vill, konflikter, 
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mellan politiker och tjänstemän. Ett femte tema kretsade kring vad som hän-

der med relationen mellan politiker och tjänstemän vid ett makt- och/eller 

ledarskifte. Det sjätte och sista temat – som egentligen bara bestod av en 

fråga – handlade om förändring, om intervjupersonen såg sig se en utveck-

ling generellt i Regeringskansliet, och mer specifikt i relationen mellan poli-

tiker och tjänstemän. Denna fråga ställdes oavsett hur länge intervjupersonen 

hade arbetat i kansliet, men ett fåtal intervjupersoner avböjde spontant att 

besvara den då de inte ansåg sig ha arbetat i Regeringskansliet tillräckligt 

länge.  

De äldre intervjuerna var så kallat semistrukturerade, en intervjuform som 

ofta används vid just elitintervjuer (Leech 2002:665ff). I de äldre intervjuer-

na följdes intervjuguiden mer ’fråga för fråga’. Inledningsvis gjordes som 

nämndes tidigare ett försök till tematisering av intervjuguiderna. Men när 

intervjuandet inleddes visade det sig att intervjuerna ytterligare drog mot att 

kretsa kring teman snarare än kring specifika frågeställningar. Till skillnad 

från den äldre studien har därmed inte samtliga intervjupersoner i den upp-

följande studien svarat på eller för den delen fått exakt samma frågor, men 

har getts tillfälle att tala kring ett visst tema. Istället användes frågeformulä-

ren som utgångspunkt för intervjun, och varje tema såväl som undertema 

’prickades av’. Varje enskild intervjuperson har därmed beretts tillfälle att 

yttra sig om varje tema. De mest grundläggande frågorna kring den egna och 

andras roller har dock samtliga intervjupersoner besvarat. Intervjuerna har 

följt samma mönster, det vill säga frågorna har i stort sett ställts i samma 

ordning till samtliga intervjupersoner. Även om de uppföljande intervjuerna 

också kan infogas under etiketten semistrukturerade intervjuer finns en avse-

värd skillnad mellan dessa intervjuer. Trots detta tycks det inte ha påverkat 

resultatet. Som läsaren kommer att bli varse är avhandlingens huvudresultat 

att rollerna i stort har förblivit stabila över tid. Även om formerna för inter-

vjuerna skilt sig något åt, tycks intervjupersonerna i stor utsträckning poäng-

tera liknande rollförväntningar i de båda undersökningarna. 

Generellt sett är det nya materialet mer omfattande i termer av uppföl-

jande frågor, då de uppföljande intervjuerna i högre grad än de äldre antar 

formen av ett samtal. Givetvis har det varit en nackdel att inte ha haft möj-

lighet att kunna ställa följdfrågor till de äldre intervjupersonerna. Även om 

det inte är särskilt troligt, har detta potentiellt kunnat påverka möjligheten till 

en rimlig tolkning av det äldre materialet, och i förlängningen även under-

sökningens resultat som helhet. 

En anledning till att frågorna inte ordagrant ställdes som i den äldre stu-

dien var att många av dem – redan för de intervjupersoner som ingick i den 

första intervjustudien – framstod som onödigt ’dikotoma’; det vill säga är det 

si, eller är det istället så? I somliga gamla intervjuer kommenterar till och 

med intervjupersonerna detta, att det inte handlar om varken-eller utan om 

både-och. Och denna vetskap (både empirisk och teoretisk) bör givetvis tas i 
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beaktande i en ny studie. Det fanns helt enkelt inte fog för att ställa frågorna 

på en sådan detaljnivå i en uppföljande studie. 

Intervjuernas genomförande  

Merparten av de gamla intervjuerna genomfördes kring 1980, antingen av 

Larsson eller Borg. Intervjuerna varade vanligtvis cirka en timme, med ett 

spann på mellan en halvtimme och en och en halv timme. Samtliga gamla 

intervjuer, förutom en, togs upp på band.57 Det äldre materialet har dock i 

detta avhandlingsprojekt endast funnits tillgängligt i form av de transkribe-

rade intervjuutskrifterna. Möjlighet har därför endast getts att läsa men inte 

att lyssna på de äldre intervjuerna. Detta har bedömningsvis inte utgjort nå-

got större problem ur tolkningshänseende, då dessa intervjuer är ordagrant – 

och omsorgsfullt! – transkriberade.  

Som tidigare nämnts skickade Larsson och Borg ut en relativt omfattande 

enkät som besvarades inför intervjutillfället. Statsråd och statssekreterare 

fick något kortare versioner av enkäten än tjänstemännen. Enkäterna inne-

håller frågor av mer grundläggande karaktär, som till exempel hur länge 

vederbörande varit statsråd och kring utbildningsbakgrunden, såväl som 

frågor av mer substantiell karaktär. Ett exempel är ’Borde tjänstemännen 

allmänt sett ta mera initiativ till att frågor kommer upp till behandling?’ 

Även intervjufrågorna fick de deltagande personerna ta del av på förhand. 

Enligt Larsson gjordes detta i syfte att vinna förtroende hos respondenterna 

(1986:295).  

Merparten av de nya intervjuerna genomfördes under 2009. Två intervjuer 

genomfördes 2010, två stycken 2011 samt en under 2013. Intervjuerna va-

rade mellan cirka 45 minuter och en och en halv timme. (I något enstaka fall 

varade intervjun upp emot två timmar). Intervjuerna med (sittande) statsråd 

och statssekreterare blev oftast något kortare, mellan 45 minuter och en 

timme, medan intervjuerna med avgångna politiker oftare blev något längre. 

Samtliga har genomförts på den intervjuades arbetsplats eller i anslutning till 

denna (till exempel Riksdagens restaurang/café) eller på en plats som den 

intervjuade själv föreslog (till exempel ett café). Intervjuerna spelades in, 

och transkriberades även de ordagrant.  

Intervjupersonerna i den uppföljande studien kontaktades inledningsvis 

brevledes, där den mest basala informationen kring studien, dess syfte och 

förutsättningarna för att medverka framgick. Vid det uppföljande telefon-

samtalet, men även vid själva intervjutillfället, fick intervjupersonen ytterli-

gare information kring intervjusituationen och intervjuns övergripande te-

                                                      
57 En intervjuperson (ett statsråd) ville inte spelas in. Från det intervjutillfället finns istället 

intervjuarens anteckningar, samt intervjupersonens skriftliga kommentarer på frågorna i in-

tervjuformuläret. I förekommande fall anges detta vid det aktuella citatet.  
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man. Till skillnad från den första intervjustudien skickades inte intervjufor-

mulären ut till intervjupersonen på förhand (och denna service efterfrågades 

inte heller av någon intervjuperson). I det här fallet gjordes istället bedöm-

ningen att förfarandet att inte skicka ut formulären i förväg skulle minska 

risken för att intervjupersonerna skulle kunna ge ’tillrättalagda’ svar. Dess-

utom gjordes bedömningen att de personer som besitter denna typ av posi-

tioner inte skulle ha några problem med att besvara frågorna utan förberedel-

ser. Att få frågorna på förhand skulle dessutom kunnat skapa en syn på in-

tervjusituationen som mer strukturerad än den oftast tenderade att bli. Någon 

enkät distribuerades inte till intervjupersonerna, såsom gjordes av Larsson 

och Borg. Däremot samlades motsvarande bakgrundsinformation in, som 

återfanns i början av deras enkät. Detta gjordes företrädesvis inledningsvis 

vid själva intervjutillfället.58 Tanken med detta var dock inte att kvantifiera 

denna information, utan att den just skulle fungera som en bakgrundsförstå-

else till intervjupersonens berättelse.  

Forskningsetiska överväganden  

Som nämndes tidigare vidtog Larsson och Borg vissa åtgärder för att skapa 

förtroende hos sina intervjupersoner, den första var alltså att skicka ut inter-

vjuformuläret på förhand, och den andra bestod i att intervjupersonerna fick 

löftet att de ”inte skulle avslöjas som uppgiftslämnare” (Larsson 1986:294f). 

Det vill säga, intervjupersonerna lovades att de inte skulle behöva namnges i 

samband med sina eventuella utsagor. Och skyldigheten att hålla detta följde 

givetvis med löftet om att få använda detta material.59 Den här typen av in-

tervjuer – elitintervjuer – kan knappast genomföras utan att det skapas ett 

förtroende mellan intervjuare och intervjuperson, här med Page och Jenkins 

ord: "Interviews like those in this book cannot be conducted in a context of 

low trust.” (2005:viii).  

Då det är intervjupersonernas positioner och deras föreställningar, och 

inte aktörerna själva, eller ens deras sakområden, enheter eller departement, 

som är av huvudsakligt intresse i denna studie, gjordes bedömningen att ett 

sådant löfte inte skulle innebära några större begränsningar för den uppföl-

jande studien (jfr Hermerén 2011:68). Därför informerades också intervju-

personerna i den uppföljande studien om att deras utsagor i den slutliga re-

dovisningen inte skulle kunna gå att koppla ihop med enskilda respondenter, 

                                                      
58 Om intervjupersonens bakgrund var offentlig, till exempel via ett CV på Regeringskansliets 

hemsida, ställdes endast frågor om bakgrunden i de fall där information inte redan framkom-

mit. 
59 De gamla intervjuerna är kodade, men tillgång till kodnycklar har funnits. Statssekreterar-

nas kodnyckel anger dock inte vilket departement de arbetat på. För att kunna göra ett urval 

av dessa, det vill säga härleda till vilket departement en viss statssekreterare arbetat på, fick en 

rekonstruktion göras via hjälpmedel såsom uppslagsverket Vem är det? (Jönsson 2000).  
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och att intervjuupptagningar och utskrifter skulle komma att hanteras med 

största möjliga diskretion, i princip samma löfte som gavs i den äldre stu-

dien. En tanke med detta var också att det skulle bli lättare att få nu sittande 

intervjupersoner att kunna och vilja delta i studien på samma villkor som de 

intervjupersoner som inte längre arbetade i Regeringskansliet. Men det bör 

påpekas att den konfidentialitet som kunnat utlovas inte är absolut. För även 

om vissa åtgärder vidtagits i samband med bearbetningen av det empiriska 

materialet (se nedan) har ju om inte annat den citerade personen själv möj-

lighet att identifiera en egen utsaga (Vetenskapsrådet 2002:12f).  

På det stora hela är dock intrycket att varken själva studien eller frågorna 

uppfattades som särskilt kontroversiella eller känsliga (jfr Niklasson 

2005:88). Inte heller verkade merparten av intervjupersonerna tycka att det 

var ett särskilt stort problem att bli inspelade eller för den delen bli citerade 

(även om många ändå ville försäkra sig om att de ändå skulle få förbli ano-

nyma vid en eventuell citering). I samband med intervjun har intervjuperso-

nen fått ge sin uttryckliga tillåtelse till att bli citerad i avhandlingen. I ett 

tiotal fall har intervjupersonen velat få se och godkänna sina citat, om de 

skulle komma att publiceras i avhandlingen.60   

I de fall där ett intervjucitat har ansetts avslöja för mycket av uppgifts-

lämnarens identitet har dessa uppgifter uteslutits, vilket framgår av de aktu-

ella citaten. Det kan till exempel röra sig om ett namn eller något som rör ett 

sakområde. Generellt har dock de äldre citaten behandlats något mindre 

försiktigt än de nyare, eftersom det ändå har gått mer än tre decennier sedan 

den förra studien gjordes. Att intervjufrågornas karaktär är av så pass allmän 

karaktär har underlättat möjligheterna att dölja intervjupersonernas identitet, 

eftersom de relativt sällan talar om sina sakfrågor och sakområden. Dess-

utom har vissa citat redigerats språkligt. De gamla citaten har bara behövts 

redigeras på ’uppenbara’ ställen för att öka läsbarheten. De nya intervjucita-

ten har behövt redigeras något lite mer, för att tona ner deras mer eller 

mindre talspråkliga karaktär.  

Undersökningens material i sammanfattning  

Det har nu blivit dags för att sammanfatta det material som använts i denna 

avhandling och att diskutera eventuella problem med bortfall. I nedanstående 

tabell återges såväl gamla som nya intervjuer.61  

                                                      
60 I ett par fall har synpunkter från intervjupersonerna tagits i beaktande. Dessa har dock varit 

av språklig karaktär och har inte ändrat innebörden i utsagorna.  
61 För att inte enskilda intervjupersoner ska kunna identifieras har valet gjorts att inte mer 

precist redovisa intervjupersonernas position, det departement de representerar samt 

förekommande fall partitillhörighet (och liknande uppgifter) i avhandlingen.  
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Tabell 1: Undersökningens material i sammanfattning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inalles uppgår antalet intervjuer som ligger till grund för denna avhandling 

till 104 stycken.62 Som framgår av summeringen av kolumnerna ingår 43 

intervjuer från den äldre intervjustudien, medan 61 intervjuer ingår i den 

uppföljande studien. Cirka hälften av differensen däremellan kan förklaras 

med att Larssons och Borgs urvalsprincip för intervjupersoner på tjänste-

mannasidan inte fullt ut följdes.63 Som framgår av summeringen av raderna 

ingår totalt 25 statsråd, 13 stycken i den gamla och 12 stycken i den nya. Av 

de gamla statsråden var sju socialdemokratiska statsråd, och sex var borger-

liga.64 Av dessa var totalt tio personer departementschefer. Av de nya stats-

råden var nio socialdemokratiska statsråd och tre var borgerliga. Totalt inter-

vjuades sju nya departementschefer. Vidare framgår det att 23 statssekrete-

rare totalt ingår, åtta i den äldre och 15 i den uppföljande studien. Av de 

äldre var fem personer statssekreterare åt ett statsråd i en socialdemokratisk 

regering, och tre personer åt ett statsråd i en borgerlig regering. Bland de nya 

                                                      
62 Den uppföljande intervjustudien föregicks av en mindre omfattande förstudie. Den bestod 

av tre explorativa informantintervjuer med särskilt utvalda informanter som under långa 

perioder befunnit sig i Regeringskansliet. Dessa personer tilläts tala relativt fritt om vad de 

anser har utgjort de viktigaste förändringarna i Regeringskansliet under den aktuella un-

dersökningsperioden. I augusti 2009 gjordes dessutom under en dag ett ’studiebesök’ på ett av 

de studerade departementen. Besöket anordnades av en av intervjupersonerna, och inbegrep 

bland annat deltagande på en beredning med ett av departementets statsråd. 
63 Av 43 gamla intervjupersoner är endast sex personer, eller cirka 14 %, kvinnor (fyra 

statsråd och två tjänstemän). I den nya intervjustudien är 26 personer, eller knappt 43 % kvin-

nor. 
64 Av de sju socialdemokratiska statsråden på Utbildningsdepartementet var två så kallade 

konsultativa statsråd, det vill säga de hade egna ansvarsområden eller ’portföljer’, men de var 

inte departementschefer.  

Departement

Gamla 

intervjuer

Nya 

intervjuer Summa

Utbildning 6 5 11

Social 4 5 9

Försvar 3 2 5

Utbildning 4 6 10

Social 2 6 8

Försvar 2 3 5

Utbildning 7 13 20

Social 7 12 19

Försvar 8 9 17

Summa 43 61 104

Position

P
o
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r

Statsråd

Statssekreterare

Tjänstemän
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statssekreterarna fanns nio stycken som arbetat åt ett statsråd i en socialde-

mokratisk regering, och sex som arbetat åt en borgerlig regering. Om vi 

summerar politikerna uppgår det totala antalet till 48 stycken, därav 21 från 

den äldre studien samt 27 från den nya. Sammanlagt ingår 56 tjänstemän i 

studien, varav 22 gamla respektive 34 nya.65  

Även om departementen alltså ska ses som urvalskärl snarare än som ana-

lysenheter i denna undersökning, uppgår summan av intervjuer gjorda på 

Utbildningsdepartementet till 41 stycken, varav 17 i den gamla och 24 i den 

nya studien. Summan för Socialdepartementet är 36 stycken, av vilka 13 

utgör summan för den första och 23 summan för den andra undersökningen. 

På Försvarsdepartementet ingår inalles 27 intervjuer, 13 i den äldre och 14 i 

den nya studien.  

Vad gäller den nya studien är bortfallet på tjänstemannasidan på två av tre 

departement försumbart. I princip är bortfallet av tjänstemannaintervjuer 

koncentrerat till ett av de tre departementen, Försvarsdepartementet, där det 

tvärtom inte är ovidkommande. Detta hade visserligen varit mer besvärande 

om studien hade syftat till en systematisk jämförelse av olika departement.66 

Likaså är bortfallen bland statssekreterare litet, endast två (borgerliga, nu 

sittande) avböjde att – på grund av tidsbrist – medverka i studien. Då minst 

två statssekreterare på varje departement, varav minst en socialdemokratisk 

och minst en borgerlig tackade ja till att medverka i studien vidtogs inga 

åtgärder för att kompensera detta bortfall. 

Mer problematiskt ur denna studies perspektiv framstod svårigheterna att 

få framför allt sittande borgerliga statsråd att medverka i studien. Det gällde 

fyra personer. Förutom ett socialdemokratiskt statsråd som avböjde att med-

verka ställde samtliga socialdemokratiska (vid undersökningstillfället av-

gångna) statsråd upp på en intervju. Svårigheterna verkade tillta om perso-

nen dessutom var departementschef, och tilltog ytterligare något om den 

tilltänkte intervjupersonen därtill var partiledare. Någon motivering till var-

för dessa personer inte ville delta gavs egentligen inte. En känd olägenhet 

med så kallade elitintervjuer är att det finns en betydande tillträdesproblema-

tik (Richards 1996:200, Goldstein 2002:669ff). Denna problematik får för-

modas tillta i takt med intervjupersonens rang (och därmed också, får det 

förmodas, grad av upptagenhet). Till exempel resonerade Wallin med flera 

kring att de visserligen hade önskat ha med statsråden i sin undersökning, 

men att de på ett tidigt stadium bedömde att de skulle vara svårfångade. Av 

                                                      
65 I denna kategori ingår sakenhetschefer, tjänstemän i chefsposition (företrädesvis rätts- 

respektive expeditionschefer) samt övriga enhetschefer.  
66 Även om denna problematik inte täcks av denna studies syfte, kan dock detta frånfälle i sig 

ses som ett tecken på att det förekommer kontroverser eller meningsskiljaktigheter antingen 

mellan tjänstemännen, och/eller mellan tjänstemännen och politikerna, och att en reaktion på 

detta blir att politiker och tjänstemän sluter sig inåt. Detta gör att denna typ av fenomen får 

betraktas som svåra för att inte säga nästintill omöjliga att studera. Denna diskussion återupp-

tas i nästa kapitel och i avhandlingens slutkapitel.  
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denna anledning togs de inte med i urvalet (Wallin m.fl. 1999:35). Detta 

problem var inget som Larsson och Borg stötte på, då svarsfrekvensen på 

statsrådspositionen i deras intervjustudie uppgick till 90 % (Larsson 

1986:296).67 Ambitionerna i den uppföljande studien fick därmed sänkas, där 

ett socialdemokratiskt respektive ett borgerligt statsråd per departement fick 

anses vara tillräckligt. Och när sammanställningen av bortfallet av statsråd 

på de olika departementen gjorts, visade det sig oväntat nog istället vara ett 

socialdemokratiskt statsråd som fattades för att detta minimalistiska krav 

skulle kunna uppfyllas. För att fylla denna lucka vidtogs åtgärden att frångå 

regeln att begränsa urvalsperioden till 2004-2008, i enlighet med Larssons 

och Borgs princip att tillfråga den person som satt på posten innan den först 

utvalda personen. Det skedde dock alltså endast i ett fall. 

De uppgifter som finns beträffande bortfall i Larssons och Borgs studie är 

generella då de gäller hela deras intervjustudie, som ju omfattade långt fler 

departement än de tre som här valts ut för en jämförelse.68 Det är svårt att få 

fram exakta uppgifter kring vilka intervjupersoner som ingick i det ursprung-

liga urvalet, åtminstone på samtliga positioner.69 Det som går att veta är hur 

många intervjuer per departement som de faktiskt genomförde, vilket också 

framgår av tabellen ovan. Av dessa siffror kan det dock konstateras att bort-

fallet inte tycks vara särskilt problematiskt. Dessutom gjordes ju urvalet av 

departementen inför den uppföljande studien delvis på basis av de departe-

ment som i minst utsträckning omfattades av en bortfallsproblematik. Även 

för den äldre studien har därför tumregeln varit att det måste finnas minst två 

personer på varje departement och på varje position.  

I detta kapitel har de material som ligger till grund för denna avhandling, 

och hur insamlingen av dessa gått till väga behandlats. I nästa kapitel be-

handlas istället frågor av mer metodologisk karaktär. Där beskrivs även hur 

analysen av dessa empiriska material gått tillväga.  

                                                      
67 Denna till synes tilltagande problematik återkommer vi till i avhandlingens sista kapitel. 
68 174 intervjuer gav en svarsfrekvens på 85 procent enligt Larsson. Fem av fem statsmin-

istrar/partiledare, 36 av 40 statsråd, 32 av 38 statssekreterare samt 101 av 119 tjänstemän i 

chefsställning ur den ursprungliga populationen intervjuades (Larsson 1986:296f).  
69 Det är framför allt urvalet av statssekreterare som är behäftat med viss osäkerhet.  
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3. Att studera rollförväntningar  

Inledning  

I den här avhandlingen vänds blicken mot hur politiker och tjänstemän i 

Regeringskansliet uppfattar sig själva och hur de uppfattar varandra, men 

också hur de uppfattar sin relation. Mer specifikt syftar analysen i de empi-

riska kapitlen därmed till att mejsla fram de inbördes rollförväntningar som 

politiker och tjänstemän har på sig själva och varandra. Som vi kunde se i 

det inledande kapitlet är förväntningar både på sig själv och på andra ett 

viktigt inslag i rollbegreppet (se t.ex. Mellbourn 1979:16f, 76f, jfr Ehn 

1998:101). I förra kapitlet beskrevs de två intervjustudier som ligger till 

grund för denna avhandling, dess material och materialinsamling. I detta 

kapitel diskuteras bearbetningen och analysen av dessa två empiriska 

material, även om en strikt uppdelning i insamling, bearbetning respektive 

analys av ett empiriskt material kan sägas utgöra en chimär då de ofta sker 

parallellt. Inledningsvis presenteras avhandlingens övergripande metodolo-

giska inriktning. Sedan följer diskussioner av ett antal metodologiska spörs-

mål som aktualiseras i avhandlingen, såväl som ett förhållningssätt till dessa. 

Därnäst presenteras upplägget av de kommande kapitlen i avhandlingen; 

dess teoretiska, empiriska och analytiska delar, och hur analysen mer kon-

kret har genomförts.  

En tolkande, tematisk och teoretisk ansats  

Richards och Smith argumenterar för att de tre ansatser – ”the constitutional 

approach”, ”rational choice” (approach) samt ”the materialist approach” – 

som traditionellt har använts för att förstå relationen mellan politiker och 

tjänstemän visserligen har bidragit med insikter om denna relation.70 Vad 

                                                      
70 Rational choice presenterades i kapitel ett, och går ut på att både politiker och tjänstemän 

försöker maximera egennyttan. En constitutional approach innebär i korthet att politiker och 

tjänstemän agerar utifrån (mer formella) regler och (anglosaxiska) traditioner. Och i en mate-

rialist approach representerar tjänstemännen olika samhällsinstressen såsom klass (Richards, 

Smith 2004:779f). 
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dessa perspektiv dock har gemensamt, enligt Richards och Smith, är att de 

inte tar i beaktande hur politiker och tjänstemän själva tolkar och förstår den 

värld och vardag de verkar i, och att de därför endast i begränsad utsträck-

ning kan förklara det ofta komplexa beteendet hos dessa aktörer, såväl som 

relationen dem emellan. Istället argumenterar de för användandet av Bevir 

och Rhodes så kallade ”interpretative approach”, som de anser kan bidra till 

en mer fullödig, komplex och nyanserad bild av dessa gruppers verklighet än 

de mer traditionella ansatserna kunnat göra. Hädanefter benämns interpreta-

tive approach som en tolkande ansats, vilken är den ansats som denna av-

handling utgår ifrån.71 Bevir och Rhodes bidrog till att bryta med långvariga 

inslag av behaviourism och positivism inom statsvetenskapen, för att istället 

plocka upp en socialkonstruktivistisk tradition inom sociologin, represente-

rad av till exempel Berger och Luckmann (1967), Goffman (2004), och Gar-

finkel (1984[1967]) enligt Richards och Smith (2004:780). Enligt detta per-

spektiv ska forskaren försöka förstå sociala fenomen med utgångspunkt i 

intervjupersonernas eget perspektiv och föreställningar, menar Bevir och 

Rhodes: 

Interpretive approaches begin from the insight that to understand actions, 
practices and institutions, we need to grasp the relevant meanings, the beliefs 
and the preferences of the people involved (Bevir, Rhodes 2003:1).  

Vidare måste individuella utsagor förstås kontextuellt, och relateras till andra 

utsagor, såväl som institutionella omständigheter och arrangemang. Detta 

metodologiska angreppssätt innebär därmed att forskaren måste göra tolk-

ningar av sina informanters föreställningar, som i sin tur är tolkningar av 

deras egen ’verklighet’. Vilket dessutom också innebär att en annan forskare 

med ett annat teoretiskt synsätt kan göra en annan tolkning (Rhodes 2011:3, 

8). Mer konkret går en tolkande ansats ut på att röra sig mellan konkreta 

utsagor och teoretiska begrepp:  

The distinction between aggregate and individual analysis is artificial. An in-
terpretative approach moves back and forth between aggregate concepts and 
the beliefs of particular individuals (Bevir, Rhodes 2003:2).  

Detta innebär samtidigt ett potentiellt dilemma, som enligt Geertz ställs på 

sin spets i en sådan (tematisk) analys:72  

[H]ow to frame an analysis of meaning – the conceptual structures individuals 
use to construe experience – which will be at once circumstantial enough to 
carry conviction and abstract enough to forward theory. These are equal ne-

                                                      
71 Även om fler författare kan kopplas samman med en tolkande ansats i mer generell mening 

(se t.ex. Geertz 1993[1973], Alvesson, Sköldberg 1994) hänvisas det här till just Bevir och 

Rhodes interpretative approach (2003).  
72 Kvale och Brinkmann använder begreppet ”teoretisk tolkning” (2009:253ff). 
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cessities; choosing one at the expense of the other yields blank descriptivism 
or vacant generality. But they also, superficially at least, pull in opposite di-
rections, for the more one invokes details the more he is bound to the peculiar-
ities of the immediate case, the more one omits them the more he loses touch 
with the ground on which his arguments rest. Discovering how to escape this 
paradox – or more exactly, for one never really escapes it, how to keep it at 
bay – is what, methodologically, thematic analysis is all about (Geertz 
1993[1973]:313). 

Hemligheten – och svårigheten – består därmed i att hitta en balans mellan 

den utförliga beskrivningen, den specifika individuella utsagan, och det mer 

generella. Esaiasson med flera är inne på samma spår. De understryker att 

det är forskaren, eller hellre, den teoretiska ansatsen och begreppen som 

måste styra. Det måste vara en teoretiskt vägledd berättelse, forskaren får 

inte hamna i händerna på sina studieobjekt:  

Vi säger det igen i än rakare ordalag: Det är du som berättar en historia med 
hjälp av texten, det är inte texten som berättar en historia för dig (Esaiasson 
m.fl. 2002:239).  

En kvalitativ textanalys betraktad på detta vis är därför inte endast en sam-

manfattning av det empiriska materialet (Esaiasson m.fl. 2002:238f). Kvale 

och Brinkmann menar att ett (fruktbart) sätt att hantera analyser av intervjuer 

är att göra en teoretisk tolkning, där forskaren inte använder sig av några 

särskilda metoder eller tekniker: 

En forskare kan läsa igenom sina intervjuer gång på gång, reflektera teoretiskt 
över specifika teman av intresse, skriva ned tolkningar utan att följa någon 
specifik metod eller kombination av tekniker (Kvale, Brinkmann 2009:253). 

Denna typ av resonemang ligger nära föreställningen om forskningsproces-

sen som abduktiv. På följande vis beskrivs abduktionen – i förhållande till 

induktion och deduktion – av Alvesson och Sköldberg:  

Abduktionen utgår från empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar inte 
teoretiska föreställningar och ligger i så måtto närmare deduktionen. Analysen 
av empirin kan t ex mycket väl kombineras med, eller föregripas av, studier av 
tidigare teori i litteraturen: inte som mekanisk applicering på enskilda fall, 
utan som inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger förståelse. Under 
forskningsprocessen sker således en alternering mellan (tidigare) teori och 
empiri, varvid båda successivt omtolkas i skenet av varandra (Alvesson, 
Sköldberg 1994:42).  

På sätt och vis handlar abduktion därmed om två skilda tolkande processer, 

även om de enligt resonemanget ovan utvecklas mer eller mindre parallellt 

och speglar varandra, där dessa speglingar i sig kan leda till att någon av 

processerna – den teoretiska och/eller den empiriska – tar en annan riktning.  
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I denna avhandling är det sammanfattningsvis intervjupersonernas egna 

föreställningar och beskrivningar som bidrar till att beskriva och förstå, eller 

om man så vill, förklara varför politiker-tjänstemannarelationerna i en orga-

nisation av Regeringskansliets slag ser ut som de gör. Likväl begripliggörs 

dessa föreställningar först vid mötet med teoretiska föreställningar. Hur en 

dylik ansats har använts i denna undersökning diskuteras fortsättningsvis i 

detta kapitel.  

Sekundär analys av kvalitativa data  

Som nämndes i kapitel två utgör denna avhandling inte någon replikerande 

undersökning, åtminstone inte i någon strikt bemärkelse, även om det finns 

uppenbara replikerande inslag (jfr Dogan 2002:67). Då det äldre materialet 

aldrig kom att användas, har hela arbetet med att bearbeta och analysera de 

två materialen gjorts inom ramen för detta avhandlingsprojekt. Att använda 

andra forskares material är dock en vedertagen metod, som Bryman och Bell 

benämner ”sekundäranalys”. Dessa författare menar att detta är mer proble-

matiskt om materialet i fråga består av etnografiska fältanteckningar än in-

tervjuutskrifter. Dessutom påpekar de att detta potentiella problem även kan 

uppstå för forskare som efter ett antal år försöker återvända till ett äldre 

material. Och på det stora hela menar de att möjligheterna med sekundära 

analyser är större än de potentiella problemen (Bryman, Bell 2005:462, jfr 

Hammersley 1997). I denna undersökning, som just syftar till att mejsla fram 

de rollförväntningar som politiker och tjänstemän har på varandra, bidrar 

intervjufrågornas (tillika i hög grad svarens) generella karaktär, att resone-

mangen till exempel inte handlar om sakfrågor, till att möjligheterna att göra 

tillförlitliga tolkningar av dessa intervjupersoners utsagor ökar.73 Likaså att 

kvaliteten på utskrifterna är hög. Tillfälle att lyssna på de äldre intervjuerna 

har dock inte getts. Sammanfattningsvis delas här Brymans och Bells be-

dömning att möjligheterna som givits tack vare tillgången till Larssons och 

Borgs undersökning – att kunna ge en fördjupad bild av relationen mellan 

politiker och tjänstemän i Regeringskansliet – har överstigit de problem detta 

medfört.74  

                                                      
73 Hade det istället varit fråga om en studie av sak- och processfrågor så hade denna typ av 

generella frågor som gett upphov till relativt allmänna svar varit en klar nackdel. 
74 Den äldre studien har följaktligen framför allt använts för att söka förstå relationen mellan 

politiker och tjänstemän i Regeringskansliet av idag, i enlighet med principen att för att förstå 

vår samtid så måste vi förstå historien (även om denna avhandling samtidigt kan sägas bidra 

till historieskrivningen eftersom det äldre materialet aldrig kom att användas). Historieskri-

vandet kan nämligen å ena sidan delas upp i att försöka beskriva ”hur det verkligen var” 

respektive att tolka ”det historiska arvets betydelse idag” (Premfors, Sundström 2007:19).  
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Kan respondenter fara med osanning (eller sanning)?  

Detta är en undersökning där intervjupersonerna framför allt är att betrakta 

som respondenter, som representerar sig själva och sina föreställningar, sna-

rare än informanter, som vittnar om ett visst händelseförlopp, och som age-

rar vittnen eller ’sanningssägare’ (Esaiasson m.fl. 2002:253f).75 Trots detta 

krävs ett förhållningssätt till att denna undersöknings respondenter är just 

högt uppsatta personer, där både de politiker och tjänstemän som intervjuats 

kan sägas ingå i en politisk och samhällelig elit. I en elitstudie är det snarare 

den intervjuade än den intervjuande som är att betrakta som expert. Detta 

kan göra att forskaren kan tillåta sig att vara lite friare i sin intervjuteknik, 

där intervjun mer kan ta formen av ett samtal eller till och med en diskussion 

(jfr Leech 2002:663ff). En fördel med att intervjua representanter för poli-

tiska eliter, är att de är vana vid att resonera kring frågor som rör deras ar-

bete. Detta innebär att det i hög grad kan förutsättas att de säger ifrån om de 

till exempel inte håller med om ett påstående som den som intervjuar kom-

mer med. Vanan vid att resonera kring sitt arbete och medvetenheten om sin 

egen roll innebär samtidigt en risk för att intervjupersonen avger tillrätta-

lagda svar, det vill säga att endast en avgränsad eller starkt beskuren bild 

framkommer vid intervjun. Och i enlighet med resonemanget om att tjäns-

temän blir alltmer lojala ju närmare politikerna de befinner sig, kan det dess-

utom förväntas att ju högre tjänstemän som intervjuas, desto större risk för 

att de vill skydda sina politiker (jfr Egeberg 2003:122f, Premfors, Sundström 

2007:153). Och det går inte heller att utesluta att detta skydd också gäller 

omvänt, från politiker till tjänstemän (jfr Peters 1987:259f). 

Men det är också här Bevir och Rhodes tolkande ansats kommer in, att 

forskaren ska utgå från intervjupersonernas egen förståelse och berättelser 

(Bevir, Rhodes 2003, jfr Kvale, Brinkmann 2009:17, Esaiasson m.fl. 

2002:281f). För en viktig poäng i denna avhandling, tillika i Bevirs och 

Rhodes tolkande ansats, är att det intressanta inte är hur det egentligen är. I 

denna avhandling är det istället självbilden som i enlighet med ett konstruk-

tivistiskt synsätt i förlängningen kan påverka också praktiken, ett resone-

mang som utvecklas i nästa avsnitt. Detta innebär att även den allra mest 

tillrättalagda bild eller utsaga kan ses som en pusselbit till politiker- och 

tjänstemannarelationen, och den behöver inte vara mer eller mindre sann än 

någon annan bild eller utsaga. Ur det här perspektivet kan till och med starkt 

förskönande utsagor säga något om hur aktörerna i Regeringskansliet förvän-

tas agera. Detta eftersom det skulle kunna tyda på att de vill visa upp, och 

strävar efter att uppnå, ett normalt, lämplighetslogiskt beteende (jfr March, 

                                                      
75 Visserligen finns inslag av det senare här också, det är självklart svårt att prata om sin egen 

roll endast i rent principiella termer, ett resonemang som vidareutvecklas i nästa avsnitt. Ofta 

sätts ju berättelsen också in i någon typ av kontext, som kan vara mer eller mindre överlap-

pande och överensstämmande med ’verkligheten’. 
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Olsen 2006b:690). I denna avhandling finns således en föreställning om att 

de intervjupersoner som ingår i de två intervjuundersökningarna bidrar till 

att skapa förståelse för, eller om man så vill, förklaringar till varför politikers 

och tjänstemäns rollförväntningar ser ut som de gör, och varför de eventuellt 

har förändrats.  

En tolkande ansats utesluter dock alls inte att forskaren har ett kritiskt 

förhållningssätt till intervjupersoners utsagor. Ett exempel kan vara att när en 

intervjuperson påstår att konflikter var väldigt sällan förekommande, betyder 

det inte nödvändigtvis att konflikter var sällsynta utan att det, av en eller 

annan anledning, är viktigt för den här intervjupersonen att föra fram den 

bilden. Och just drivkraften att framställa sig i den ena eller den andra da-

gern, att till exempel vilja tona ned konflikter, kan i sig vara en nyckel till att 

förstå förutsättningarna för relationen mellan politiker och tjänstemän i Re-

geringskansliet. Men om intervjuperson efter intervjuperson återkommer till 

avsaknaden av konflikter (och/eller om endast ett par intervjupersoner gör 

det, men gör det med viss emfas) så innebär det att vi kan vara något viktigt 

på spåren. Denna typ av resonemang återkommer i kapitlets avslutande av-

snitt. Det måste också tas i beaktande att bilden skulle kunna ha varit den 

rakt motsatta, att intervjuperson efter intervjuperson hade kunnat berätta om 

upprepade och infekterade konflikter mellan politiker och tjänstemän. Då 

hade det varit dessa berättelser som i enlighet med en tolkande ansats hade 

behövt göras rättvisa, empiriskt såväl som teoretiskt.  

Dessutom ges även ’den motsatta sidans’ bild i den här undersökningen; 

tjänstemännens bild av politikerna och vice versa.76 Om också denna bild är 

tillrättalagd säger ju det något om rollförväntningarna och relationen i sig. 

Det innebär samtidigt att med den här typen av analys – i den här typen av 

organisation – där personer på höga positioner resonerar kring sina ideal, 

föreställningar och ’teorier’ kommer vi kanske inte heller mycket längre än 

så här. Detta dilemma har på följande slagkraftiga vis formulerats av Barker 

och Wilson: 

Asking senior civil servants questions about working against their ministers is 
a little like asking Roman Catholic clergy about their sexual conduct: it is 
supposed not to happen and almost certainly does so only rarely (Barker, Wil-
son 1997:244).  

Men i enlighet med resonemanget i det här citatet betyder det att det kanske 

inte heller finns någon diametralt annan bild eller ’sanning’ att faktiskt leta 

upp (jfr Richards 1996:200). Vi vet att det sällan, men ändock, förekommer 

konflikter mellan politiker och tjänstemän (Richards, Smith 2004:790ff, 

                                                      
76 Det ska dock poängteras att upplägget av denna studie inte möjliggör explicita ’kontroller’ 

om det intervjuperson A (till exempel en statsråd som arbetat med en viss tjänstemän) verkli-

gen får medhåll av intervjuperson B (till exempel en tjänsteman som jobbat med denna minis-

ter). 
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Premfors, Sundström 2007:146ff). Men givet det resonemang som har förts 

här är det svårt att komma sådana frågor på spåren, och ännu svårare att få 

människor att prata om dem (jfr Barker, Wilson 1997, Sundström, Premfors 

2006).  

Argumentet som förs i denna avhandling är att politiker och tjänstemän 

tenderar att hålla sig till ett lämpligt beteende så länge inte grova överträdel-

ser av de normer och förväntningar de har på varandra överträds av endera 

parten. Om så skulle ske är det däremot troligt att både politiker och tjänste-

män kan komma att använda mindre lämpliga beteenden i relationen dem 

emellan ('t Hart, Wille 2006:134, jfr Brunsson 1989).  

Att ta intervjupersonernas berättelser på allvar utesluter dock inte det 

sunda förnuftet, och inte heller resonemang om källkritik. Det brukar talas 

om fyra källkritiska kriterier; ”äkthet”, ”oberoende”, ”samtidighet” samt 

”tendens” (Torstendahl 1966:89ff, Esaiasson m.fl. 2002:303ff). Här är det 

framför allt de senare kriterierna som kommer att diskuteras, då det för det 

första förbehållslöst förutsätts att såväl intervjuer som intervjuutskrifter är 

just ’äkta’, till skillnad från fabricerade. När det gäller de övriga kriterierna 

är det framför allt samtidighet som möjligtvis kan vara en faktor i denna 

undersökning, då det i huvudsak är en respondent- snarare än informantun-

dersökning. Den sistnämnda typen av undersökning ställer högre krav på 

oberoende och frånvaro av tendens. I en undersökning där intervjuerna till 

huvuddelen kretsar kring föreställningar och attityder på ett visst tema kan 

intervjupersonerna absolut sägas vara tendentiösa, och det är ju också denna 

’tendens’ som forskaren i den här typen av undersökning faktiskt försöker 

fånga upp. Oberoende kan intervjupersonerna inte heller sägas vara, och 

särskilt inte de tjänstemän – och för den delen politiker – som har haft an-

ställning på Regeringskansliet vid intervjutillfället. Det gäller dock inte 

samtliga intervjupersoner, och hur som helst är det övergripande intrycket att 

det inte har gjort särskilt stor skillnad, även om det har kunnat märkas att 

vissa (nya) tjänstemän har undvikit att i direkta termer uttala sig om den 

politiska ledningen. Det kan gälla såväl den sittande som tidigare departe-

mentsledningar. Vad gäller samtidighetskriteriet så tycks det finnas en, om 

än liten, tendens till att ju längre tiden gått, desto nöjdare tenderar politikerna 

att vara med tjänstemännen. Åtminstone verkar det skilja sig mellan dem 

som fortfarande sitter på sin post, och dem som i efterhand ser tillbaka på sin 

tid som politiker i Regeringskansliet. Det finns till och med resonemang i 

intervjuerna av karaktären ’tänk vad bra jag hade det som stats-

råd/statssekreterare’. Det finns dessutom ett fåtal fall där intervjupersonen 

uttryckligen sagt sig ha svårt att komma ihåg. Intrycket är att det har under-

lättat att intervjuerna kretsat primärt just kring föreställningar snarare än 

faktiska skeenden, vilket tycks motsäga Kjeldstadlis resonemang att samti-

dighetsproblematiken ökar just när det handlar om att uttrycka attityder 

(1998:189). Den problematik som belysts i detta avsnitt sammanfattas på ett 

förtjänstfullt vis i följande citat:  
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Our approach throughout is not that our interviews have shown us the ‘true’ 
picture, but rather that we present an honest picture based on what our inter-
views tell us, and we present a reasonable amount of evidence to substantiate 
any claims we make (Page, Jenkins 2005:xiii).  

Det åligger således forskaren att via sin framställning övertyga läsaren om 

att de tolkningar som gjorts i enlighet med det valda perspektivet verkar 

rimliga, åtminstone minst lika rimliga som någon annan tolkning som skulle 

kunnat göras (Kvale, Brinkmann 2009:256f).  

Om kopplingen mellan attityder och beteende  

Det som studerats i denna avhandling är alltså människors föreställningar om 

ett visst fenomen. På så vis skulle det kunna hävdas att detta är en renodlad 

attitydstudie, där intervjupersonernas utsagor visserligen kan vara intressanta 

i sig men egentligen inte har någon koppling till mer faktiska beteenden. 

Detta stämmer så till vida att det material som faktiskt har samlats in är 

mänskliga utsagor, och inte till exempel spår av praktiker (jfr Esaiasson m.fl. 

2002:215, Rhodes, 't Hart & Noordegraaf 2007, Ullström 2011).77 Även om 

det faktiska beteendet inte studerats, kan det med ett konstruktivistiskt syn-

sätt ändå sägas finnas ett samband, eller åtminstone ett växelspel mellan 

utsagor och faktiska handlingar (Ehn 1998:15).  

Rollbegreppet har kritiserats för att ha en svag koppling mellan norm och 

beteende.78 Searing skiljer dock mellan ”positionsroller” och ”preferens-

roller”. De förra tydliggör kopplingen mellan roll och beteende. Positions-

roller är istället tydligare kopplade just till en viss position, vilket innebär en 

större inskränkning på rollbärarens egna preferenser än preferensroller. De 

senare kan därför i högre grad kritiseras för att skilja mellan attityd och bete-

ende (Searing 1991:1249, Ehn 1998:99). Här handlar det, i enlighet med det 

resonemang som fördes i det inledande kapitlet, framför allt om rollförvänt-

ningar kopplade till en viss position.79  

I en tolkande ansats är det intervjupersonernas egna föreställningar som är 

i huvudfokus. Och visserligen kan människors utsagor vara intressanta i sig, 

men detta är långt ifrån huvudpoängen. Istället är det ett nyckelresonemang, 

                                                      
77 Dock fångar denna studie upp vad intervjupersonerna säger att de faktiskt gör. För som vi 

såg i det andra kapitlet, även om denna typ av frågor inte dominerat, har ett antal frågor ändå 

ställts till intervjupersonerna i både den första och andra studien om deras mer faktiska be-

teende; exempelvis när och hur ofta det förekommer kontakter politiker och tjänstemän emel-

lan. 
78 Denna kritik skulle förvisso kunna riktas mot all forskning som inte studerar faktiskt 

mänskligt beteende. 
79 Översättningen av Searings begrepp till svenska: positionsroller (“position roles”) respek-

tive preferensroller (“preference roles”) är gjord av Peter Ehn (1998:99). 
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att människors uppfattningar och övertygelser kan förklara också deras bete-

ende och deras praktiker, här uttryckt av Rhodes: 

When individuals act on their beliefs and desires, there is a conditional con-
nection. Conditional connections are neither necessary nor arbitrary. Because 
they are not necessary, political science differs from the natural sciences. Be-
cause they are not arbitrary, we can use them to explain actions and practices 
(Rhodes 2011:7).  

Det Rhodes menar är att om man fångar en individs föreställningsvärld, 

fångas långt mer än bara en ’attityd’; tvärtom är denna samling av föreställ-

ningar en nyckel till att kunna förstå och förklara också handlingar och prak-

tiker, och med den terminologi som används i denna avhandling – institu-

tioner eller normer – till och med utan att ha studerat individers faktiska 

beteende. Förklaringen till detta är mycket enkel: för att kunna handla behö-

ver individer ta till föreställningar och teorier, det Rhodes kallar ”beliefs” 

respektive ”narratives”:  

I use the term ’narrative’ to refer to the form of explanation that disentangles 
beliefs and actions to explain human life. Narratives are the form theories take 
in the human sciences (Rhodes 2011:6). 

På detta vis menar Rhodes att narrativ kan förklara handlingar eftersom indi-

vider tenderar att agera utifrån sina ’teorier’.80 Dessa överensstämmer dock 

inte alltid med andra aktörers ’teorier’, eller för all del med forskarens teorier 

(Rhodes 2011:3, 7f). Ett liknande resonemang finner vi hos Peters som me-

nar att rolluppfattningarna hos tjänstemän såväl som politiker har betydelse 

för vilken eller vilka interaktionsmodeller som kommer att dominera i en 

viss organisation:81 

In short, the relationships between civil servants and their nominal superiors 
will be greatly influenced by the images that civil servants (and perhaps the 
society as a whole) carry in their heads of what those relationships should be 
(Peters 1987:277).  

I denna avhandling utgör således intervjupersonernas egna beskrivningar och 

föreställningar det som bidrar till att begripliggöra varför politiker-

tjänstemannarelationerna i Regeringskansliet ser ut som de gör. För även om 

det faktiska beteendet inte har studerats kan det, med ett konstruktivistiskt 

synsätt, ändå sägas finnas ett samband mellan utsagor och handlingar. (Men 

det kan också förhålla sig som så att beteenden och praktiker samtidigt på-

verkar rolluppfattningarna.) I den socialkonstruktivistiska anda, där före-

ställningar och beteende hänger samman därför att individer tenderar att 

                                                      
80 ’t Hart och Wille använder begreppet ”theories in use” (2006:122). 
81 Se kapitel ett för en kortare redogörelse av Peters fem interaktionsmodeller.  
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agera utifrån sina övertygelser och teorier, blir det dock svårt att separera 

eller till och med definiera bort beteenden och praktiken från föreställningen 

– rolluppfattningen. På detta vis kommer gör-frågan och bör-frågan obön-

hörligen att hänga samman i enlighet med resonemanget om att individer 

agerar och fattar beslut utifrån en lämplighetslogik; vad bör en person som 

jag göra i en situation som denna (jfr March, Olsen 2006b:690). Detta inne-

bär att det finns utsagor i intervjuerna där det är svårt att avgöra om intervju-

personen resonerar kring något som den faktiskt har varit med om eller om 

den faktiskt resonerar i mer principiella, hypotetiska termer. Sammanfatt-

ningsvis utgör detta inget större problem här, dels då detta hur som helst 

obönhörligen hänger samman, och dels då analysen inte primärt syftar till att 

slå fast en ’objektiv’ bild av politikers och tjänstemäns beteendemönster, 

utan snarare av just de normer och rollförväntningar de har på varandra. 

Eller för att formulera det något annorlunda, det är ett problem som inte går 

att komma runt helt men som ändå kräver viss medvetenhet under analysar-

betet, såväl som en teoretisk tolkningsram.  

Att studera rollförväntningar  

Studieobjektet i denna avhandling utgörs av normer och rollförväntningar i 

relationen mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet, och inte poli-

tiker- och tjänstemannaroller i Regeringskansliet i mer generell bemärkelse. 

I fokus är endast de specifika aspekter av de individuella rollerna, som vetter 

mot, och har betydelse för relationen till den ’motsatta’ rollen. Med andra 

ord finns här en föreställning om att politikers och tjänstemäns roller kon-

strueras i förhållande till varandra. Mer konkret kretsar analysen i denna 

avhandling kring politikernas förväntningar på sig själva (i förhållande till 

tjänstemännen) och deras förväntningar på tjänstemännen (i förhållande till 

politikerna), dels kring tjänstemännens förväntningar på sig själva (i förhål-

lande till politikerna) och deras förväntningar på politikerna (i förhållande 

till tjänstemännen).  

Via en så kallad abduktiv forskningsprocess – där teori och empiri har 

’korsbefruktats’ och där tolkningen gjorts i dialog mellan teori och empiri – 

har en tematisk tolkning av politiker- och tjänstemannarelationerna i Rege-

ringskansliet – och en jämförelse av dessa vid två tidpunkter – vuxit fram 

(Alvesson, Sköldberg 1994:42f, jfr Alvesson, Kärreman 2011). Det är ingen 

särskild metod eller teknik som använts i analysen av de två intervjustudier-

na, istället är det en ”teoretiskt präglad tolkning av intervjuer” som har gjorts 

(Kvale, Brinkmann 2009:253ff).  

Intervjuerna har bearbetats och lästs vid ett flertal tillfällen såväl under 

själva insamlingsfasen som under den senare analysfasen. Under en sådan 

abduktiv, teoretiskt tolkande process framträdde fyra övergripande ’moder-

teman’, vilka bildar den empiriska kapitelstrukturen. Vid den fortsatta ana-
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lysen framträdde under- eller delteman, som bildar underrubriker i dessa 

kapitel. En viktig del av analysen bestod i att gruppera dessa underteman och 

placera in dem under lämpligt modertema. På så vis har den mer övergri-

pande bilden av relationen mellan politiker och tjänstemän som presenteras i 

kapitel nio växt fram. Arbetet med det empiriska materialet har därmed sna-

rare varit av induktiv än av deduktiv karaktär, då de teoretiska begreppen 

inte har ’översatts’ för att matcha det empiriska materialet, utan rollförvänt-

ningarna/kapitel- samt underrubrikerna har uppstått genom att de identifie-

rats i empirin (jfr Aspers 2011:169). Temana har uppstått ur intervjuperso-

nernas egna berättelser och utsagor. ’Kodningen’ – det vill säga, läsningen 

eller genomgången av materialet – har därför skett i flera stadier, från en 

relativt öppen kodning mot en alltmer så kallad selektiv kodning. Den senare 

innebär att bekräftelse eller stöd söks för det som uppkommit vid en tidigare 

mer öppen kodning (Svenning 1999:151f, jfr Kvale, Brinkmann 2009:254f). 

Vid en tematisk analys finns det ingen anledning att i den sista fasen ’koda’ 

materialet i sin helhet, med andra ord rad för rad, utan det som slutligen ’ko-

das’ är det som framträder som intressant i enlighet med de alltmer precise-

rade teoretiska föreställningarna. Detta innebär att vissa intervjuutsnitt som 

från början kanske ansetts vara intressanta vid senare läsningar inte längre 

anses relevanta. Detta i takt med att syfte och frågeställningar preciseras, och 

i takt med att den teoretiska tolkningsramen utvecklas. Under denna process 

skapas en känsla för materialet som forskaren bär med sig in i det fortsatta 

analysarbetet (jfr Kvale, Brinkmann 2009:253ff). En sådan analys har inget 

naturligt slut. Dock brukar det talas om så kallad teoretisk mättnad, det vill 

säga när ytterligare teman eller underteman inte längre uppstår, i det här 

fallet i skepnaden av rollförväntningar på sig själva och på varandra (jfr Esa-

iasson m.fl. 2002:301). Att ’kodningen’ i denna undersökning gått till på 

detta tematiska sätt, snarare än genom en ’rad för rad-kodning’ är också en 

anledning till att det över huvud taget har gått att göra en kvalitativ analys av 

ett så stort antal intervjuer (jfr Aspers 2011:172).  

Upplägget av de fyra empiriska kapitlen kan sammanfattas i nedanstående 

figur: 

Figur 1: Uppläggning av de empiriska kapitlen 

 

 

 

 

 

De två första kapitlen handlar om rollförväntningar på politikerna och de två 
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senare om rollförväntningar på tjänstemännen. Kapitel fem och sex behand-

lar således pilarna A (politikernas förväntningar på sig själva) och B (tjäns-

temännens förväntningar på politikerna). Kapitel sju och åtta behandlar pi-

larna C (politikernas förväntningar på tjänstemännen) och D (tjänstemännens 

förväntningar på sig själva).  

Framställningen under varje underrubrik/undertema följer i regel ett 

mönster: först redovisas politikernas, både de ’gamlas’ och de ’nyas’ syn på 

sig själva, eller på tjänstemännen, beroende på vilket kapitel det handlar om. 

Sedan följer tjänstemännens, de ’gamlas’ respektive de ’nyas’ syn på sig 

själva, eller på politikerna, återigen beroende på vilket kapitel det handlar 

om. Det finns dock inga teoretiska skäl för att politikerna i samtliga kapitel, 

även de som handlar om dem själva, allt som oftast får komma till tals före 

tjänstemännen. Detta har enbart gjorts för att inte ytterligare komplicera 

framställningen. Eventuella förändringar över tid diskuteras löpande.82  

För att underlätta för läsaren har citaten från de gamla respektive de nya 

intervjuerna olika typsnitt.83 Vid varje citat anges också om det kommer från 

den gamla eller nya intervjuundersökningen. Detta markeras med beteck-

ningen GAMMAL respektive NY. Därutöver anges vilken position intervju-

personen har. S står för statsråd, SS för statssekreterare. Samtliga tjänstemän, 

oavsett position, har beteckningen TJM.84  

Även om den här avhandlingen inte är ute efter att exakt mäta eller räkna 

hur många intervjupersoner som uttrycker en viss förväntan, utan att illu-

strera och begripliggöra deras rollförväntningar, så har det dock inte varit 

tillräckligt att en enda intervjuperson uttalat ett upplevt krav eller förväntan 

för att det ska utgöra ett tema/undertema. Det innebär dock inte att materialet 

har ’kvantifierats’, det vill säga att antalet utsagor som hänvisar till en viss 

förväntan har räknats. Detta har snarare att göra med den relationella förstå-

elsen av rollbegreppet som diskuterades i kapitel ett. Åtminstone ett par poli-

tiker eller ett par tjänstemän måste ha resonerat kring eller öppet benämnt en 

förväntan på sig själva eller på den motsatta gruppen, för att det ska ha be-

traktats som en rollförväntan. Men med vilken emfas intervjupersonerna 

uttrycker sig har dock också tagits i beaktande. Det är därmed inte det mest 

representativa citatet i statistisk mening, det vill säga ’medelcitatet’ som har 

tagits ut, utan det citat som tydligast synliggör ett visst tema/en viss förvän-

tan. Det finns i regel flera citat som belyser samma förväntan. Men i texten 

                                                      
82 I löptexten i de empiriska kapitlen omnämns intervjupersonerna från den första in-

tervjustudien som gamla eller äldre (eller liknande). Intervjupersonerna från den uppföljande 

studien omnämns istället som nya (eller liknande).  
83 Den intresserade läsaren kan notera att de gamla intervjuerna har just det typsnitt som de 

hade när de ursprungligen transkriberades; Courier New.  
84 I tjänstemannakategorin ingår sakenhetschefer, tjänstemän i chefsposition (företrädesvis 

rätts- respektive expeditionschefer) samt övriga enhetschefer. Men då det i analysen inte görs 

någon åtskillnad mellan olika typer av tjänstemän i chefsposition, har de fogats samman i en 

och samma kategori.  
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refereras det endast till det mest typiska citatet och inte till samtliga i materi-

alet förekommande citat. Det har följaktligen funnits olika principer för 

’kodningen’; kvantitet respektive emfas. Ett tema har dock i praktiken blivit 

ett tema först när det har återkommit hos ett antal intervjupersoner, som har 

resonerat kring samma förväntan. Och detta alltså av metodologiska skäl.  

De olika temana uppvisar olika grad av överensstämmelse mellan politi-

ker och tjänstemän. Ju högre samstämmighet, inbördes i grupperna ’politi-

ker’ respektive ’tjänstemän’, och politiker och tjänstemän sinsemellan, desto 

starkare är denna rollförväntan. Om intervjupersonernas utsagor kring ett 

visst tema istället drar åt olika håll kan det förmodas att denna rollförväntan 

inte är lika stark. Förväntningarna, det vill säga uttolkningarna av de bägge 

materialen, kan vara av mer eller mindre direkt karaktär, det vill säga de kan 

vara mer eller mindre explicit uttalade hos intervjupersonerna. En del av 

dessa berättelser återfinns med andra ord inte alls – åtminstone inte explicit – 

i vissa intervjuer, medan det i andra finns flera spår av en eller flera av dessa 

berättelser. Det ska återigen påminnas om att det är forskaren som berättar 

en historia med hjälp av sitt material (Esaiasson m.fl. 2002:239). Det är ett 

destillat, en koncentrerad bild av politiker- och tjänstemannarelationen vid 

två tidpunkter. Däremot har den här avhandlingen – och dess material – bi-

dragit till att fastslå en huvudbild, från vilken det finns en mängd avvikelser 

(inte minst eftersom det är ett så omfattande material). Men denna avhand-

ling bidrar också till alternativa teoretiska tolkningar än de traditionella, till 

hur dessa avvikelser ska kunna förstås, till exempel i form av konflikter, 

något vi återkommer till framför allt i kapitel nio och tio. 

Som nämndes i det föregående kapitlet är denna avhandlings huvudsak-

liga studieobjekt och analysenheter politiker respektive tjänstemän, och de-

ras föreställningar om relationen dem emellan. Denna avhandlings design är 

inte utformad för att se skillnader mellan mandatperioder, olika typer av 

regeringar, departement och så vidare. Om det skulle framkomma uppenbara 

skillnader härvidlag, trots att designen inte är upplagd på detta vis skulle det 

däremot kunna tyda på att den borde ha utformats på ett annorlunda sätt, 

eller åtminstone att framtida studier borde utformas för att fånga upp dessa 

aspekter. 

Nästkommande kapitel, vilket utgör avhandlingens teoretiska tolknings-

ram, har i enlighet med föreställningen om forskningsprocessen som abduk-

tiv utvecklats parallellt med – men också till följd av – att analysen av de 

empiriska materialen har vuxit fram. Kapitlet utgörs av tre delar. Mer kon-

kret, och något hårdraget, tillkom de olika delarna i den ordning de presente-

ras i kapitlet. Det vill säga på ett relativt tidigt stadium utvecklades delen 

som redogör för en core executives organisatoriska särdrag, därefter tillkom 

den del som behandlar normer i en core executive, och därpå blev delen som 

behandlar metoder för vertikal samordning i en core executive till. Detta 

kapitel, som utgör en läsning och en sortering av andra författares teoretiska 

och empiriska bidrag, bör därför också betraktas som ett bidrag – och inte 
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som en fixerad utgångspunkt – i en abduktiv forskningsprocess. Varje ka-

piteldel avslutas med tre teoretiska summeringar eller poänger, visserligen 

också de med hjälp av andra författares resonemang. Och i slutet presenteras 

en teoretisk lösning på det forskningsproblem som presenterades i kapitel ett. 

I takt med att analysen av de empiriska materialen framskridit, desto mer 

preciserat har det teoretiska kapitlet blivit. Men det bör poängteras att ju mer 

precisa begreppen i detta kapitel blir (också det en fallande ordning) desto 

mindre har de styrt den empiriska analysen, som istället har styrts av inter-

vjupersonernas egna berättelser och utsagor som har fått bilda teman i form 

av kapitelrubriker och underrubriker. På grund av att det är intervjupersoner-

nas egna utsagor och berättelser som gett upphov till såväl kapitelstruktur 

som rubriker i de empiriska kapitlen, används inte de teoretiska begreppen 

och resonemangen i den empiriska framställningen. Först i kapitel nio kan de 

teoretiska föreställningarna skönjas igen. I det kapitlet görs en mer övergri-

pande tolkning av relationen mellan politiker och tjänstemän i Regerings-

kansliet, med hjälp av tidigare presenterad teori och empiri. Det är dock mer 

än en mekanisk sammanförsel av teoretiska föreställningar och empiriska 

resultat. Istället är kapitlet teoriutvecklande och teoribildande.  

Sammanfattningsvis: denna avhandling ämnar fånga de lämplighetslogi-

ker i form av rollförväntningar, som både möjliggör och begränsar relationen 

mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet. Det handlar således om 

att försöka fånga och begreppsliggöra förgivettagna tanke- och arbetssätt, det 

vill säga institutioner/normer (jfr March, Olsen 1989, March, Olsen 2006b). 

Det ska dessutom analyseras om och i så fall hur dessa har förändrats mellan 

de två undersökningarna. Om det är möjligt att se återkommande mönster i 

intervjupersonernas utsagor om sig själva och varandra, i deras inbördes 

relation, skulle det därför kunna tyda på att vi åtminstone närmat oss de in-

stitutioner, det vill säga normer kring vilka de politiska processerna i Rege-

ringskansliet är upphängda. Om det finns avvikelser över tid från denna ord-

ning, kan det i sin tur förstås som ett brott mot dessa normer, och som tecken 

på förändring.  
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4. Relationen mellan politiker och tjänstemän i 
en core executive 

Inledning  

I detta kapitel utvecklas en teoretisk tolkningsram utifrån vilken relationen 

mellan politiker och högre tjänstemän i Regeringskansliet ska kunna beskri-

vas och förstås, som i det inledande kapitlet presenterades som denna av-

handlings syfte. Avhandlingens forskningsproblem introducerades också i 

det inledande kapitlet; hur så få lekmän kan leda så många experter och sam-

tidigt fullgöra sina demokratiska uppdrag, och dessutom utan att behöva 

drunkna i kontrollerande åtgärder. I detta kapitel ges ett bidrag till hur detta 

dilemma åtminstone teoretiskt får sin lösning, med andra ord hur styrnings-

frågan i en organisation av Regeringskansliets slag löses.  

Som vi såg i kapitel ett så finns det olika synsätt på detta dilemma (och 

dess lösning) inom olika teoretiska traditioner. Där såg vi dock hur relativt få 

försök har gjorts att skapa mer konkreta bilder eller modeller av politiker-

tjänstemannarelationen, som är användbara just om man vill försöka be-

skriva och begripliggöra hur politiker och tjänstemän i politiska exekutiver 

interagerar, trots en mer omfattande generell diskussion om politiker och 

tjänstemän (se diskussionen i kapitel ett, t.ex. Peters 1987:257, Rhodes 

1995:32ff). I det inledande kapitlet argumenterades det dessutom för att Re-

geringskansliet bör ses och diskuteras som en svensk core executive. I detta 

kapitel utvecklas detta argument. För att kunna diskutera politiker- och tjäns-

temannarelationer i Regeringskansliet argumenterades det, också i det inle-

dande kapitlet, att det framför allt finns tre forskningsområden att tillgå, och 

som behöver användas för att förstå den ovan beskrivna problematiken. För-

utom svensk och internationell forskning om core executives85 hämtas också 

en del resonemang från nyinstitutionell organisationsteori, och de delar av 

rollitteraturen som faktiskt behandlar relationen mellan politiker och tjäns-

                                                      
85 Men märk väl att det här inte endast hämtas resonemang från författare som explicit anvä-

nder sig av begreppet core executives. Detta gäller till exempel Page och Jenkins (2005) som 

istället använder sig av begreppen ”policy bureaucracy” respektive ”ministerial bureaucracy” 

som omnämndes i kapitel ett, men som ligger så nära definitionen av en core executive att de 

ändå måste ses som en del av denna diskussion.  
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temän. I detta kapitel görs en tolkning av de föreställningar om politiker- och 

tjänstemannarelationer i en organisation av Regeringskansliets slag som 

återfinns här, och dessa resonemang sorteras på ett sätt som ännu inte gjorts. 

På så vis används redan befintliga begrepp och resonemang för att belysa ett 

specifikt fall; politiker och tjänstemän i det svenska Regeringskansliet. Det 

handlar därmed inte nödvändigtvis om att utveckla begrepp, utan att be-

greppsliggöra de normer och rollförväntningar som kringgärdar relationen 

mellan politiker och tjänstemän i denna organisation. Även om nya, än mer 

preciserade begrepp, kan bli en konsekvens av detta.  

Kapitlet är indelat i tre delar. Den första diskuterar Regeringskansliet just 

som en core executive. I denna avhandlas de organisatoriska särdrag som en 

organisation av detta slag kan sägas ha, och som kan antas ha stor betydelse 

för att förstå interaktionen mellan politiker och tjänstemän. I kapitlets andra 

del diskuteras de organisatoriska normer som på en mer övergripande nivå 

kan sägas upprätthålla politikernas kontroll och övertag, och samtidigt hand-

lingsutrymme. I den tredje och avslutande delen följer en genomgång av mer 

specifika metoder, som används av politiker och tjänstemän för att upprätt-

hålla dessa normer. De faktorer och utvecklingstendenser som kan tänkas ha 

haft betydelse för eventuella förändringar i relationen mellan politiker och 

tjänstemän diskuteras löpande i kapitlet. Varje kapiteldel avslutas med en 

summerande teoretisk reflektion. Sammantaget kan dessa organisatoriska 

särdrag, normer och metoder hjälpa till att förstå hur politikerna trots allt 

(åtminstone teoretiskt!) kan upprätthålla sitt konstitutionella överläge gent-

emot tjänstemännen, men som samtidigt förmår dem att bevara sitt hand-

lingsutrymme. Men det kommer också argumenteras för hur dessa drag, 

normer och metoder kan bidra med insikter om hur avvikelser från dilem-

mats lösning, till exempel konflikter mellan politiker och tjänstemän, kan 

förstås.  

Organisatoriska särdrag hos en core executive 

Med hjälp av framför allt core executive-litteratur men även organisations-

teori tecknas i det följande en bild av de organisatoriska särdrag som känne-

tecknar en organisation av Regeringskansliets slag, alltså just en core execu-

tive. Som nämndes i det inledande kapitlet ska föreställningen om core 

executives ses som ett svar på tidigare, missvisande, föreställningar om hur 

regeringsapparater fungerar. Den så kallade Westminster-modellen bygger 

enligt Smith bland annat på ett folkvalt, suveränt parlament, varifrån mi-

nistrarna i the cabinet86 hämtar sin legitimitet (1999:10). Moran liknar den 

traditionella synen på den brittiska regeringsapparaten, Whitehall, vid en 

                                                      
86 Med termen the cabinet eller the cabinet ministers avses den brittiska regeringens innersta 

krets, som på svenska översätts till kabinettet. 
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pyramid med några få, folkvalda politiker i toppen. Där är det framför allt 

premiärministern och ministrarna, så kallade cabinet ministers, som kontrol-

lerar och styr. Dessa tar i sitt beslutsfattande hjälp av dem längre ner i pyra-

miden, med andra ord tjänstemännen, som sedan också implementerar fat-

tade beslut. Den mer traditionella, pyramidala synen på regeringsapparaten 

har enligt Moran visserligen flera förtjänster, däribland att den framhäver 

behovet av demokratisk kontroll, det vill säga att de viktigaste besluten ska 

tas av folkvalda politiska representanter, och inte av höga tjänstemän. Moran 

menar också att en av dess fördelar är att den understryker den maktkamp 

som förekommer mellan olika departement, enheter och ministrar 

(2005:115). Smith menar att Westminster-modellen har tjänat som både em-

piriskt, teoretiskt och normativt perspektiv vilka inte återspeglade komplexi-

teten i Whitehall (1999:10, 36f, Rhodes 1995:11ff). Ett alternativt perspektiv 

har utvecklats inom den så kallade core executive-litteraturen. När begreppet 

core executive ska preciseras används vanligen Rhodes definition: 

The term ‘executive’ is used here to refer to the centres of political authority 
which take policy decisions. In other words, the executive institutions are not 
limited to prime minister and cabinet but also include ministers in their de-
partments. The term ‘core executive’ refers to all those organizations and 
procedures which coordinate central government policies, and act as final ar-
biters of conflict between different parts of the government machine. In brief, 
the ‘core executive’ is the heart of the machine, covering the complex web of 
institutions, networks and practices surrounding the prime minister, cabinet, 
cabinet committees and their official counterparts, less formalised ministerial 
‘clubs’ or meetings, bilateral negotiations and interdepartmental committees. 
It also includes coordinating departments chiefly the Cabinet Office, the 
Treasury, the Foreign Office, the law officers, and security and intelligence 
services (Rhodes 1995:12).  

Ett problem med denna definition är att den är både vid och snäv. Förhållan-

dena i Storbritannien är svåra att översätta till en svensk kontext, inte minst 

eftersom dualismen präglar det svenska förvaltningssystemet och således 

även Regeringskansliet. En tolkning skulle kunna bestå i att hjärtat i maski-

neriet, som Rhodes skriver, endast skulle kunna sägas bestå av Statsrådsbe-

redningen inklusive samordningskansliet, som inrättats för att samordna den 

nuvarande borgerliga regeringens politik, samt Finansdepartementet. Men 

som vi kan se i definitionen ovan är den också vid, till exempel skulle även 

det svenska kommitté- och utredningsväsendet, och i någon mån även vissa 

myndigheter eller åtminstone delar av myndigheter behöva inkluderas. Det 

är ett ’centrum’ med oklara och flytande gränser som Rhodes målar upp.  

Ett mer specifikt problem med denna definition, som uppmärksammas av 

Smith, är att Rhodes här inte inkluderar samtliga departement. Smith formu-

lerar dock inget eget alternativ till Rhodes version, men gör däremot ett till-

lägg som lyder som följer: 
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I have also included departments in the definition of the core executive for 
two reasons: they are the core policy-making units within central government 
(Smith et al. 1993); and they are headed by ministers who are key actors with-
in the institutions of the core executive […] (Smith 1999:5).  

Smith innefattar således departementen i sin helhet, och inte endast ministern 

som leder dem, eftersom han menar att också de förra är centrala enheter i 

policyutformningen i en core executive. Detta resonemang står sig väl med 

Page och Jenkins argument att politikutformning inte bara sker på högre utan 

också lägre nivåer i exekutiven (2005:11). Eftersom denna avhandlings urval 

består av tre så kallade sakdepartement, som knappast kan sägas ingå i den 

allra innersta kärnan av exekutiven i enlighet med Rhodes definition, behö-

ver vi därför gå på Smiths linje. Med den utökade definitionen ryms nämli-

gen i princip hela Regeringskansliet – men även organisationer eller åt-

minstone delar av organisationer som ligger utanför kansliets organisatoriska 

gränser – i denna. Det innebär givetvis samtidigt att detta urval endast täcker 

en del, men enligt Smiths resonemang ändock en väsentlig sådan, av en core 

executive.  

De fem särdrag hos en organisation av Regeringskansliets slag som pre-

senteras och diskuteras i det följande konstituerar sammantaget det som i 

denna avhandling kallas för core executives. Det är drag som givetvis kan 

finnas i en mängd andra organisationer. Det är dock kombinationen och in-

tensiteten av dessa drag som gör att det är meningsfullt att prata om detta 

som en särskild typ av organisation. En del av dragen är dock mer exklusiva 

för denna typ av organisation än andra. Detta, liksom frågan i vilken ut-

sträckning dessa drag är giltiga såväl för det svenska Regeringskansliet som 

för andra core executives, diskuteras även löpande nedan.  

En öppen och osäker organisation  

En core executive är en typ av organisation som i hög grad styrs och påver-

kas av dess omvärld, och vars verksamhet i hög grad därmed präglas av osä-

kerhet. Vardagen i en organisation av Regeringskansliets slag styrs därför i 

hög grad av utifrån kommande händelser, såsom plötsligt uppkomna kriser. 

Detta är inte speciellt märkvärdigt med tanke på att Regeringskansliet påver-

kas av en politisk logik, som i sin tur i mångt och mycket styrs av en medial 

logik (jfr Moran 2005:126ff, Premfors, Sundström 2007:13f, Erlandsson 

2008). Exekutiven ”reagerar snarare än regerar” (Möller, Erlandsson 

2009:11, jfr Jacobsson 1989). Detta illustreras även av följande citat: 

At the centre life is a constant struggle to respond to one problem after anoth-
er, and to present and defend the result to an outside world that is always in-
tensely critical. There is no fixed agenda of business for the core executive; 
demands for decision just flow in remorselessly. Neither are the boundaries of 
the core executive fixed. At the centre government cannot pick and choose the 
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subjects for decision. Often they will be self-evidently important: how to de-
cide, say, Britain’s policy on the Euro. Often they will be unexpected and de-
tailed: a riot by drunken football fans abroad suddenly calls into question the 
government’s law and order policy, and the machinery of the core executive 
suddenly has to be mobilized to respond. As a consequence, the boundaries of 
the core executive are constantly shifting (Moran 2005:117).  

Exekutivens ständigt skiftande gränser kräver stor flexibilitet och behov av 

uppmärksamhet och lyhördhet mot olika håll. Paradoxalt nog leder denna 

öppenhet mot omvärlden till att organisationen sluter (och måste sluta) sig 

inåt. Detta kan jämföras med Peters resonemang om en bygemenskapsmodell 

där politiker och tjänstemän håller ihop och visar en enad front utåt, till ex-

empel vid eventuella konflikter (Peters 1987:259f, jfr Premfors, Sundström 

2007:127ff). Det har dessutom skett utvecklingar som dessutom tycks ha 

ökat både osäkerhet och öppenhet, såsom internationalisering och Europeise-

ring, medialisering, nätverkande, och regelföljande (se t.ex. Premfors, Sund-

ström 2007:12f, Jacobsson, Sundström 2006, Vifell 2006, Erlandsson 2008). 

Även ledar- och maktskiften, som denna typ av organisation har att förhålla 

sig till, ökar osäkerheten.  

De flesta organisationer är åtminstone i någon mån öppna och samhälls-

tillvända, och präglas därmed av osäkerhet (jfr March, Olsen 1976). En core 

executive är dock en organisation som direkt leds av politiker. Politiker be-

höver och vill ha handlingsfrihet för att både kunna hålla ifrån sig och ta till 

sig frågor – detta är som vi såg i kapitel ett en del av det politiska ledarskap-

et (Jacobsson 2009:60, jfr Jacobsson 1984:189ff). En viktig beståndsdel i 

politik är att förhandla och kompromissa, och politiska kompromisser är till 

sin natur osäkra. Dessa två beståndsdelar sammantagna – öppenhet mot om-

världen samt samhällstillvändhet – gör denna typ av organisation till en syn-

nerligen osäker organisation. 

En värdekomplex organisation  

Jacobsson menar att ett av fyra särdrag hos politiskt ledarskap är att politiker 

måste kunna hantera komplexa och motstridiga krav, och att styra mycket 

komplexa organisationer.87 Och styrningen sker via byråkratin, via tjänste-

männen (Jacobsson 2009:66). En organisation av Regeringskansliets slag ska 

inte bara hantera en eller ett par komplexa frågor, utan de flesta frågor som 

ett samhälle måste hantera. Den ska inte bara handskas med långtidsarbets-

löshet eller kriminalitet, utan allt ifrån långtidsarbetslöshet till kriminalitet 

(och dessutom allt däremellan). Problemen som denna typ av organisation 

har att hantera är därför i någon mening eviga och olösliga, och det finns 

ingen given prioritering av dessa krav och värden, då det är politiska beslut 

(jfr Rittel, Webber 1973:160ff, Premfors 1989:48f). Dessutom är det en van-

                                                      
87 De är med andra ord ’experter’ på det, vilket kan ställas mot termen lekmannastyre. 
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lig kritik att långsiktighet och strategiskt tänkande ofta saknas (Larsson 

1994:195ff, Erlandsson 2007:4).  

Detta fordrar samordning hos exekutiven, vilket leder till revirbevakande 

och interna strider (jfr Larsson 1986, Smith 1999:1f, Moran 2005:115f). I 

Sverige utgör kraven på samordning inte endast ett informellt krav på pre-

sentation, vilket kommer att diskuteras under en kommande rubrik, utan ett 

reellt konstitutionellt krav på samordning som härstammar från förbudet mot 

ministerstyre. Beslut fattas, åtminstone formellt, kollektivt av regeringen 

vilket tenderar att öka värdekomplexiteten. Men även om det är formellt 

reglerat, är krav på samordning alls inte specifikt för Sverige, vilket vi kan se 

i följande citat:  

At the centre of government policy is interdependent, both in the sense that 
decisions in one field often have consequences for the rest of the government, 
and in one sense that at the centre government is attempting to manage a 
stream of decisions which it has to coordinate, and to present as in some sense 
consistent. […] In practice modern government is so complicated, and the de-
cisions demanded of government so difficult, that governments often take 
wildly contradictory decisions. But they can never admit this, and a huge 
amount of energy goes into trying to convince the outside world – and, indeed 
to convince government itself – that what it does in one area is quite con-
sistent with what it is doing elsewhere (Moran 2005:116).  

Värdekomplexiteten gäller förvisso för förvaltningen och den offentliga sek-

torn generellt, såväl som för icke-offentliga organisationer om än i olika grad 

(Jacobsson 2009:65f, jfr Premfors 1998:17ff, Hatch 2002:114ff). Men i en 

organisation av Regeringskansliets slag ska samtliga perspektiv brytas och 

samordnas, till skillnad från förvaltningsmyndigheter och andra mer specia-

liserade organisationer. På så vis får organisationer av detta slag sägas vara 

synnerligen komplexa.  

En liten och överlastad organisation  

En core executive präglas som vi hittills sett av öppenhet, osäkerhet och 

värdekomplexitet. Dessutom ska en core executive hantera dessa komplexi-

teter med hjälp av en relativt liten organisation, vilket inte heller det kan 

sägas vara en i sig unik egenskap hos en core executive. Vad gäller detta 

drag så skiljer sig Regeringskansliet delvis från andra core executives. Det 

finns som tidigare nämnts två huvudsakliga sätt att organisera förvaltningen; 

ett så kallat ministersystem och ett så kallat dualistiskt förvaltningssystem. 

Enligt Premfors och Sundström har denna dualism haft avgörande betydelse 

för hur Regeringskansliet ser ut och fungerar idag. Den har fungerat som en 

garant för kansliets relativa litenhet eftersom dualismen innebär att det är på 

myndighetsnivå som politiken implementeras (2007:33ff). Myndigheter och 

kommittéer sköter mycket av beredning och implementering enligt Premfors 
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med flera författare (2003:144f). För att här undgå en övning i sifferexercis, 

kan det konstateras att Regeringskansliet, med de flesta mått mätt, är en rela-

tivt liten organisation, vilket också de flesta debattörer tycks vara eniga om.88 

Här är ett exempel på detta resonemang:89  

Swedish ministries are small in comparison with their counterparts elsewhere 
in most of Europe. For instance, the Swedish Ministry of Agriculture had 150 
employees in 2009 compared with 700 in the German equivalent (Bundesmin-
isterium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz), 1,000 in the 
Commission’s DG Agriculture, 8,300 in the UK’s Department for the Envi-
ronment, Food and Rural Affairs, 36,000 in the French Ministry of Agricul-
ture (Page 2012:88).  

Med tanke på ”den enorma vidden av och svårigheterna i dess uppgifter är 

det en märkvärdigt liten organisation”, menar Premfors och Sundström 

(2007:35):  

Utan att göra avkall på sin ställning som ”huvudet på samhällskroppen”, det 
vill säga en organisation som i princip täcker in och ansvarar för all offentlig 
verksamhet, har organisationen kunnat klara sina uppgifter med relativt få 
medlemmar. Dualismens funktionsdelning har varit grunden (Premfors, 
Sundström 2007:34).  

Denna litenhet innebär till exempel att det i Regeringskansliet ofta bara finns 

en person som arbetar med en viss fråga (Premfors, Sundström 2007:35). 

Därmed bidrar dualismen också till att Regeringskansliet är en relativt platt 

organisation. Beroende på hur man räknar har Regeringskansliet endast tre 

nivåer: departementssekreterare, departementsråd samt politisk led-

ning/politisk stab/statsråd.90  

På grund av dualismen kan ett svenskt departement inte jämföras med 

dess internationella motsvarighet, eftersom det som motsvarar de svenska 

myndigheterna är införlivade där. En sådan jämförelse skulle bli gravt miss-

visande då det som i Sverige är förlagt till myndigheter och utredningsvä-

sende skulle räknas in (jfr Page 2012:88f). Vad som ska räknas som tillhö-

rande en core executive blir därför mer av en definitionsfråga i andra länder, 

                                                      
88 Men det finns undantag. Se till exempel Lindström (1999, jfr Premfors, Sundström 

2007:34). 
89 Regeringskansliets 4600 anställda kan till exempel jämföras med Stockholms universitet 

med cirka 5000 anställda, (6800 inklusive doktorander) (http://www.su.se/om-oss), 

Försäkringskassans cirka 13 400 medarbetare (http://www.forsakringskassan.se/omfk), och 

Stockholms stad som har cirka 39 000 anställda medarbetare 

(http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/) (Samtliga länkar hämtade 

2013-07-09).  
90 Eventuellt bör ytterligare en nivå fogas in här, nämligen chefstjänstemän som normalt sett 

består av en expeditions- respektive en rättschef. Ibland innehas dessa positioner av en och 

samma person.  

http://www.su.se/om-oss
http://www.forsakringskassan.se/omfk
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/
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eftersom gränserna där är mer flytande och inte lika tydliga. Skulle en sådan 

jämförelse göras skulle dock det svenska fallet förmodligen inte sticka ut 

lika mycket. Det går därför inte att jämföra hela apparaten i till exempel 

Storbritannien med den svenska, utan just dess kärna – det är ju också det 

som är argumentet i den här litteraturen. I Sverige är det däremot egentligen 

överflödigt att tala om en ’kärna’, åtminstone om man menar att hela Rege-

ringskansliet passar in på föreställningar om en core executive (jfr Ullström 

2011:36f). 

På grund av att organisationen är öppen och händelsestyrd, men också på 

grund av dess storlek, karaktäriseras en core executive av ständig överlast-

ning, något som också har speglats i kritiken mot det svenska Regerings-

kansliet (Larsson, T. 1990:141ff, jfr Jacobsson 1984:189f). Detta är i sig 

inget nytt, vilket framgår av följande passage i förutvarande statsrådet Lind-

ströms memoarer från slutet av 1960-talet: 

En helafton med Aktuellt, Forum och Politisk reflex sade Barnet som lade 
pussel på golvet framför TV:n: ”Att ni orkar alltsammans.” Kanske många 
undrar likadant. Nyhetstempot stiger, reportagen blir allt närgångnare och 
skjuter oss för pannan, verkligheten sväller och vältrar sig över oss. […] Hur 
mycket fakta och intryck orkar vår hjärna absorbera (Lindström 1969:9f)?  

Det finns dessutom tecken på att överlastningen och tempot ökar (Carlsson 

1990:374, 380). Visserligen har antalet regeringsbeslut minskat i antal, från 

cirka 11 700 beslut 1995 till cirka 7500 beslut 2005. Den totala ärendemäng-

den, inklusive alla de ärenden som inte går till regeringsbeslut, ökar däremot, 

där var siffran för 1996 drygt 69 500 ärenden. 2005 låg motsvarande siffra 

på drygt 83 400 (Premfors, Sundström 2007:63f). Denna trend har fortsatt, 

2012 beslutade regeringen i cirka 5600 frågor medan nästan 92 000 ärenden 

fanns registrerade i ärendediariet (Regeringskansliet 2013:42f).91  

I detta sammanhang bör åtminstone två andra utvecklingar beröras. Den 

första är att Regeringskansliet ökat i omfattning i termer av antalet anställda, 

antalet enheter och så vidare. I slutet av 1960-talet låg till exempel antalet 

anställda runt 1 500, i början av 1980-talet var siffran omkring 2 600 (Lars-

son, U. 1990:211f, Premfors, Sundström 2007:61). 2009 utgjorde en topp, 

med cirka 4850 anställda.92 Denna utveckling tycks därmed ha avstannat, då 

                                                      
91 Se Moran (2005:126f) för en (anekdotisk) beskrivning av hur engelska premiärministrars 

dagar har sett ut (när de har gått upp, hur mycket de jobbat och så vidare). Poängen är att 

politiker idag har mycket mer att göra än de hade för inte så länge sedan. Moran tar exemplet 

att Churchill steg upp först vid tolvtiden efter att ha tagit ett långt förmiddagsbad, medan Blair 

redan hunnit ha ett antal möten vid lunchtid. Detta kan jämföras med den tidigare statsminis-

tern Ingvar Carlssons beskrivning av sina många år i Regeringskansliet. Det ökade tempot 

nämns som en av de största förändringarna han menade sig se (1990).  
92 Denna topp berodde på att Sverige var ordförandeland i EU under andra halvan av 2009. 
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antalet anställda idag ligger på 4600 (Regeringskansliet 2013:53).93 En annan 

utveckling som pågått framför allt sedan maktskiftet 1976 är att de politiskt 

anställda blivit allt fler (Larsson 1997:236). Antalet politiska tjänstemän 

fördubblades under 1980- och 1990-talen, och fortsatte att öka under 1990- 

och 2000-talen enligt Ivarsson Westerberg och Nilsson. De menar att denna 

ökning till stor del kan härledas till regeringsskiften (2009:331f). Dagens 

regeringskansli har alltså cirka 4600 anställda, varav 200 politiskt anställda, 

en siffra som har legat mer eller mindre konstant under de senaste fem åren 

(Regeringskansliet 2013:7, 49). Cirka 96 % av kansliet utgörs av icke poli-

tiskt tillsatta tjänstemän, och resten, drygt 4 %, är politiskt tillsatta. Att det 

över huvud taget idag talas om politiska staber är möjligtvis i sig ett tecken 

på denna utveckling, som brukar kallas för politisering (se t.ex. Eichbaum, 

Shaw 2007, Dahlström, Pierre 2011, Ullström 2011).  

Litenhet och överlastning kan knappast heller anses vara ett unikt drag för 

just en core executive. Men överlastningen i den här typen av organisation 

gäller specifika frågor, nämligen politik, som vi tidigare sett till sin natur är 

osäkra och komplexa. Dessutom är den här typen av organisationer alltså 

relativt små i förhållande till omfattningen av sina uppgifter och deras inne-

boende komplexitet. Detta gör att överlastning kan sägas vara ett ’evigt’ och 

olösligt problem i denna typ av organisation.  

En kravstyrd organisation 

Även om det inom core executive-forskningen alltså har uppmärksammats 

att mer traditionella perspektiv på regeringsapparaten är kraftigt begränsade 

cirkulerar fortfarande mer traditionella föreställningar och bilder. På grund 

av de ovan introducerade särdragen: öppenhet och osäkerhet, komplexitet 

och så vidare så uppstår krav på agerande och handlingskraft från regering-

ens och Regeringskansliets sida (jfr Möller, Erlandsson 2009:21ff). Och inte 

på vilket agerande som helst, utan ett rationellt, genomtänkt, koordinerat, 

konsistent och långsiktigt agerande, med krav på demokratisk kontroll. Poli-

tikerna ska kunna styra såväl landet som sina egna tjänstemän. I Sverige har 

en rationalistisk styrmodell införts, som går under beteckningen resultatstyr-

ning. Enligt den rationalistiska styrmodellen bör mål som sätts upp av politi-

ker för att genomföras av tjänstemännen vara ’SMARTa’ i bemärkelsen 

                                                      
93 Detta kan jämföras med ökningen av antalet anställda vid de tre department som ingår i 

denna avhandlings urval, enligt Sveriges statskalender 1976 respektive 2006. Jämförelsen är 

exklusive statsråden då de inte finns med i 1976 års statskalender. Utbildningsdepartementet 

1976 hade 96 anställda, medan siffran hade stigit till 227 personer 2006. Det handlar alltså om 

en ökning på 236 %. Socialdepartementet hade 1976 61 anställda, en siffra som ökat till 182 

personer 2006. Det utgör med andra ord en ökning på 298 %. Försvarsdepartementet i sin tur 

hade 1976 81 anställda, medan motsvarande siffra 2006 var 134 personer, sålunda en ökning 

på 65 %.  



 76 

Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska samt Tidsatta (Sundström 

2003:11). 

Organisationen måste fatta beslut – eller icke-beslut – i syfte att kunna 

hålla ifrån sig obekväma frågor. Därför finns krav på samordning, både hori-

sontell sådan mellan olika departement och enheter, men också vertikal sam-

ordning, mellan politiker och tjänstemän. Detta eftersom exekutiven måste 

tala med en röst, som framkommit tidigare i detta kapitel. Dessa krav är i 

högsta grad kopplade till konstitutionen; regeringen förväntas ju styra riket 

(RF 1:6). Detta kommer sig av att core executives, till skillnad från andra 

offentliga (statliga) organisationer är direkt underställda ett politiskt ledar-

skap. Det är en elitorganisation, samhällets ’huvud’ som är den politiska 

organisation som ska styra riket, vilket leder till denna typ av förväntningar 

(Premfors, Sundström 2007:1, 35f). Men på grund av drag som öppenhet, 

osäkerhet, komplexitet, krav på samordning, relativ litenhet och så vidare så 

blir det svårt, för att inte säga hart när omöjligt att leva upp till denna typ av 

förväntningar. För dessa krav är snarare just krav och förväntningar än fak-

tiska egenskaper hos core executives.  

Moran menar därför att spin, med andra ord hur politiken presenteras, är 

viktigt i en core executive. Detta för att i någon mån dölja avsaknaden av 

konsistens, långsiktighet och strategi, och för att upprätthålla bilden av sig 

själv som en rationell och strategisk organisation, vilket vi kan se av följande 

citat: 

Inside the core executive coordination of policy is inseparable from the 
presentation of policy. ’Spin’ is central to the core executive, because above 
all it has to manage appearances to give a picture of consistency and strategic 
coherence, even if there is none in reality (Moran 2005:137).94  

Det är utifrån ett dylikt perspektiv det kan förstås att en effektiv kommuni-

kationspolicy blivit allt viktigare för åtminstone ge ett intryck av att verk-

samheten håller samman.  

Dessa förväntningar speglas också i kritiken mot Regeringskansliet. Där-

för kvarstår bilden av regeringsapparaten som en i grunden rationalistisk, 

strategisk och långsiktigt planerande organisation. Föreställningar som inef-

fektivitet, bristande politisk styrning, trögrörlighet, revirbevakning, avsaknad 

av långsiktighet i problemlösning och i strategier och så vidare har före-

kommit, och återkommit, i debatten (Larsson 1994:195ff, Erlandsson 

2007:4). Kansliet har fullt upp både med de ständigt återkommande momen-

ten såväl som att ta hand om överraskningar i form av kriser (till exempel 

tsunamis och svininfluensor) och braskande tidningsrubriker. Således reage-

rar regeringen mer än den regerar (Möller, Erlandsson 2009:11, jfr SOU 

                                                      
94 Jfr det organisationsteoretiska begreppet särkoppling. Se till exempel Meyer och Rowan 

(1977). 
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2005:104). Det är dock inte bara det svenska Regeringskansliet som dras 

med den här typen av föreställningar och krav. Moran formulerar det på 

detta vis:  

Few things are more damaging to the image of a government than the impres-
sion that it is disunited and not in control of all aspects of policy. Since gov-
ernments are almost always disunited, and rarely in control, policy presenta-
tion is vital (Moran 2005:130). 

Men dessa krav kan möjligtvis sägas accentueras i Sverige, där (idén om en) 

tudelning mellan myndigheter och departement, dualismen, till och med 

regleras i grundlagen. 

Krav såsom rationalitet och konsistens är inte heller ett för core executi-

ves unikt drag, i någon mån förutsätts alla organisationer vara rationella (se 

t.ex. Brunsson 1982, Brunsson, Sahlin-Andersson 1998:73ff). Vi vet sedan 

länge att organisationer formas av olika typer av institutionella krav i sin 

omgivning (se t.ex. Meyer, Rowan 1977, Brunsson, Jacobsson 2000). Men i 

en organisation av Regeringskansliets slag accentueras denna typ av krav på 

grund av de omfattande kraven på samordning och konsistens, och på poli-

tisk styrning och kontroll.  

En informellt reglerad organisation  

En core executive är en relativt löst reglerad organisation, åtminstone vad 

gäller den formella, och i synnerhet den vertikala, regleringen. Detta för att 

det ska finnas ett politiskt manöverutrymme för regeringen, i enlighet med 

resonemanget om att politiker behöver kunna organisera sig ut ur olika saker 

(Jacobsson 2009:60, jfr Jacobsson 1984:189ff). Den svenska regeringen har i 

stor utsträckning att själv bestämma hur den ska arbeta och hur dess kansli 

ska vara organiserat. Några få undantag i Regeringsformen bekräftar denna 

regel.95 Lagstiftarens poäng med att inte reglera Regeringskansliet i någon 

större utsträckning, utan att låta varje regering själv bestämma över hur dess 

kansli ska vara organiserat och hur dess beslutsformer ska gå till, är att olika 

typer av regeringar kan kräva olika typer av arbetsformer, till exempel en 

enparti- kontra en koalitionsregering (Tarschys 1990:222, Premfors, Sund-

ström 2007:38ff). Visserligen finns också, liksom för de övriga förvalt-

ningsmyndigheterna, en instruktion för Regeringskansliet, men denna är det 

regeringen själv som beslutar om (Statsrådsberedningen 1996-12-27 Förord-

ning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet). Varje departement 

har också en arbetsordning, som till exempel anger hur arbetsfördelningen 

mellan olika positioner ska se ut, men som också är mycket sparsmakad. 

                                                      
95 För en redogörelse av Regeringsformens reglering av Regeringskansliet se Premfors och 

Sundström (2007:38ff). 
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Denna minimalistiska formella reglering gör att det uppstår ett ökat fokus 

och ett ökat behov av roller. Enligt Moran är ett av fyra kännetecken hos 

föreställningen om en core executive att i högre grad betona roller än struk-

turer (2005:116f). 

Dessutom är den oerhörda mängd normer, rutiner, procedurer och så vi-

dare, som sitter i väggarna i en core executive omvittnad:  

Routines are established; precedents create conventions about who takes what 
decision, when and where; papers are produced for meetings. Precedent and 
conventional understandings about how business is produced are important 
not because individuals are necessarily conservative but because observing 
routines is the only way a large complicated machine can process a huge vol-
ume of business (Moran 2005:127f).  

Arbetet i en core executive styrs i hög grad av ständigt återkommande rutiner 

och procedurer, på såväl års- som veckobasis. I det svenska fallet slår riks-

dagsvalen an tonen för kansliets arbete för den kommande mandatperioden, 

budgetprocessen spänner över hela året, och regeringssammanträdena varje 

torsdag slår an rytmen i Regeringskansliets arbete. Men även EU:s tidsrytm 

påverkar arbetet i Regeringskansliet (Brunsson, Wittenmark & Sonnerby 

1990:146ff, Premfors, Sundström 2007:57ff). Men också mer plötsligt upp-

komna händelser hanteras med hjälp av rutiner och metoder, vilket vi kom-

mer att bli varse i kapitlets tredje och sista del.96  

Core executive-perspektivet kan därför inte bara bidra med förståelse för 

regeringsapparatens tillkortakommanden, utan också till hur den förmår han-

tera den ständiga efterfrågan på öppenhet och osäkerhet, frågornas kom-

plexitet, krav på rationalitet och beslut, och dessutom med en så pass liten 

organisation. Även om verksamheten inte kan sägas präglas av värden såsom 

rationalitet och konsistens, så produceras ändå alla de där besluten. Moran 

menar att core executive-perspektivet betonar just agerande: att antingen 

fatta beslut eller försöka att undgå att behöva fatta beslut (2005:115f). Det 

gör att liknelser vid ett maskineri och en apparat, ofta med prefixet förhand-

ling, är relativt vanliga (se t.ex. Brunsson, Wittenmark & Sonnerby 1990, 

Moran 2005:117ff).97  

Detta särdrag är inte heller ett unikt drag för en core executive (se t.ex. 

Barnard 1968[1938]). Informella procedurer och rutiner skapas såklart i alla 

organisationer, om än i olika grad. Men omfattningen av och sinnrikheten i 

                                                      
96 Denna relativt lösa formella reglering och samtidigt höga nivå av informell reglering är 

också ett argument i sig varför det är intressant att studera hur relationen mellan politiker och 

tjänstemän i Regeringskansliet ser ut i termer av rollförväntningar.  
97 Den här typen av liknelser riskerar dock att leda tanken till just en rationell organism som 

lever sitt eget liv, som inte går att styra, och kan därför inte betraktas som helt oproblema-

tiska. 
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den informella regleringen och procedurerna i den här typen av organisation 

gör ändå att det måste sägas vara något utöver det vanliga.  

Summering: en politisk organisation 

Ovanstående diskussion om en core executives organisatoriska särdrag har 

visat att det svenska Regeringskansliet delar dessa drag. Regeringskansliet 

skiljer visserligen ut sig på en punkt, men gör så i ’positiv’ riktning. Kansli-

ets litenhet gör att det i ännu högre grad äger de kännetecken som en core 

executive kan sägas ha. Hos Regeringskansliet är de organisatoriska gränser-

na än tydligare på grund av dualismen. Huruvida det svenska dualistiska 

förvaltningssystemet på avgörande punkter kommer att resultera i skillnader 

gällande relationen mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet är 

dock ytterst en empirisk, komparativ fråga som inte kan besvaras i denna 

avhandling. Dessa ovan diskuterade drag hos en core executive är vart och 

ett inte unika för denna typ av organisation, utan de delas med många andra 

komplexa organisationer, framför allt med andra offentliga organisationer 

som också är politiska snarare än politiskt styrda organisationer (Premfors, 

Sundström 2007:181ff, jfr Ullström 2011:38ff). Premfors och Sundström 

argumenterar just för att Regeringskansliet är en sådan organisation, och 

menar därför att: 

Det borde vara svårt, för att inte säga omöjligt, att längre se regeringen och 
dess kansli som en monolitisk, hierarkisk och rationalistiskt styrd 
beslutsmaskin (Premfors, Sundström 2007:10).  

Föreställningen om en politisk organisation kan samtidigt hjälpa oss att för-

stå relationen mellan politiker och tjänstemän, hur och varför politikerna 

trots tjänstemännens betydande inflytande kan upprätthålla den konstitution-

ellt påbjudna positionen som överordnade tjänstemännen.98 En organisation 

som är öppen mot omvärlden, men som sluter sig inåt, skapar en känsla av 

en (by)gemenskap men också ett beroende (Peters 1987:259f, Premfors, 

Sundström 2007:128). Enligt Moran poängterar core executive-perspektivet 

ömsesidigt beroende och samordning både mellan aktörer (inom departe-

menten) men också mellan politikområden och mellan olika departement 

(2005:116). Därför kommer det att uppstå ett beroendeförhållande mellan 

dessa aktörer, eftersom de behöver varandras resurser. Med den terminologi 

                                                      
98 Detta är en teoretisk föreställning. Regeringskansliet självt presenterar sig just som en 

”politiskt styrd myndighet” (Regeringskansliet 2013). Visserligen stämmer detta i formell 

bemärkelse, eftersom kansliet styrs av regeringen. Formellt sett är kansliet att likställas med 

de övriga förvaltningsmyndigheterna, som även de är politiskt styrda. Men denna formulering 

kan också ses som ett uttryck för ett behov av att visa upp att Regeringskansliet ingår i en 

hierarki, ett behov av att visa upp sig som en politiskt styrd, snarare än som en politisk myn-

dighet. 
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som används av Hood och Lodge, så upprättar politiker och tjänstemän kon-

trakt sinsemellan; ”bargains” (2006). Makten i denna typ av organisation är 

av den orsaken grundad på beroende snarare än befallningar eller order, var-

för det inte handlar om något nollsummespel:  

[T]he core executive is not based on command, but on resource exchange and 
dependency. Therefore, to understand the core executive, it is important to 
trace the structures of dependency that link the actors and institutions of the 
central state (Smith 1999:9).  

Moran och Smith är inte ensamma om att påstå att det mellan politiker och 

tjänstemän i den här typen av organisation uppstår ett beroende (se t.ex. 

Aberbach, Putnam & Rockman 1981:5, Brunsson, Wittenmark & Sonnerby 

1990:137, Marsh, Richards & Smith 2000:313, Svara 2001:179). Detta bero-

endeförhållande skapar en tillhörighets- och en ansvarskänsla, en förvalt-

ningselit (jfr Peters 1987:259, Premfors, Sundström 2007:35f). Politiker och 

tjänstemän är beroende av varandra för att kunna styra landet men de blir 

också beroende av varandra för att uppfattas som framgångsrika i detta. 

Osäkerhet och komplexitet ställer höga krav på samordning, och gemensam 

samsyn (Premfors, Sundström 2007:51f). Vad det beroende som uppstår 

mellan politiker och tjänstemän i den här typen av organisation består i, ut-

vecklas i nästa kapiteldel, som behandlar normer i en core executive.  

Normer i en core executive  

I föregående kapiteldel avhandlades särdrag hos organisationer av Rege-

ringskansliets slag. Ett av dessa var som vi såg en låg grad av formell regle-

ring, detta för att skapa flexibilitet. Närmast redovisas och diskuteras istället 

ett antal normer som aktörerna som befolkar denna typ av organisation har 

att förhålla sig till. Det handlar med andra ord om informell reglering. Föl-

jande citat ger en försmak av dessa normer och av den diskussion som här 

ska följa: 

The relationship between ministers and civil servants is formally hierarchical. 
In practice, however, it can seldom be characterised in terms of issuing and 
obeying orders. Key concepts in this connection are anticipation, loyalty, 
trust, personality and informal discussion (Larsson 1997:236). 

 

Dessa normer är dock inte särskilt omskrivna i litteraturen.99 Rollitteraturen 

har, som nämndes i det inledande kapitlet, inte fokuserat specifikt på denna 

                                                      
99 I studiet av relationen mellan politiker och tjänstemän har Page pekat ut fyra forskningsom-

råden där den här typen av normlitteratur är en. Han understryker dock att denna litteratur 

fortfarande är både liten, differentierad och brokig (2012:2ff).  
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relation i denna typ av organisation, utan har istället fokuserat på specifika 

roller. I detta avseende är ändå Peters interaktionsmodeller, som nämndes i 

kapitel ett, det närmaste vi kommer (1987). Men även i core executive-

litteraturen finns en del att hämta. Med hjälp av dessa teoretiska ansatser – 

och därtill angränsande – ska vi nu se vad som har sagts om normer kopp-

lade till relationen mellan politiker och tjänstemän i den här typen av organi-

sation.  

Lojalitet och förtroende  

Lojalitet är ett grundläggande begrepp om man vill kunna förstå relationen 

mellan politiker och tjänstemän i en core executive, som uttryckts av bland 

andra Richards och Smith: 

A reason ministers can achieve their goals, despite their overwhelming disad-
vantage in terms of resources, is because one of the key values of the civil 
service world is loyalty (Richards, Smith 2004:787).  

Även Peters har skrivit följande angående så kallade ”superbureaucrats” som 

från början är Campbells och Szablowskis begrepp (1979), alltså den typ av 

tjänstemän som återfinns i toppen av statsförvaltningen:  

If the civil servant is willing to accept a position in one of these organizations, 
this implies a willingness to accept the wishes of his political executives (Pe-
ters 1987:276). 

Också Page och Jenkins resonerar på ett liknande sätt kring tjänstemän i en 

policy bureaucracy:  

The official is both duty- and honour-bound to carry out the politician’s wish-
es, even if he disagrees with them, ‘as if they resulted from his own most per-
sonally held convictions’ (Page, Jenkins 2005:107).  

Och Karin Brunsson med medförfattare menar till och med att det är svårt att 

förstå och förklara tjänstemännens lojalitet mot politikerna när de menar att 

politikernas beroende av tjänstemännen faktiskt är större än tjänstemännens 

beroende av politikerna:  

Det kan vara svårt att förstå att lojaliteten är så stark som den är. Politikernas 
inflytande över departementets belöningssystem är begränsat och kan inte 
förklara beteendet. Tjänstemännen sitter trots allt tämligen tryggt på sina tjän-
ster medan politikerna varje dag måste värna om sin ställning. Statsrådet är i 
detta avseende mer beroende av sina tjänstemän än vice versa (Brunsson, Wit-
tenmark & Sonnerby 1990:137).  
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Ett liknande resonemang, vars första del den uppmärksamma läsaren känner 

igen från det inledande kapitlet, förs av Aberbach, Putnam och Rockman: 

Moreover, even if civil servants wanted merely to follow orders – and there is 
some evidence that many honestly do – that is a practical impossibility. Politi-
cians lack the expertise, the information, and even the time to decide all the 
thousands of policy questions that face a modern government each year. As 
one frustrated British politician has written, “Ministers may bring with them 
broad ideas of how future policy should develop. But in the transformation of 
policy goals into realistic plans, in the execution of those plans, and still more, 
in policy responses to new and unexpected developments, Ministers are large-
ly, if not wholly, dependent on their official [civil service] advisers.” (Aber-
bach, Putnam & Rockman 1981:5).100  

Men det är viktigt att påpeka att den lojalitet som är gångbar i en core execu-

tive inte är en så kallad kadaverlojalitet (Lundquist 1998:112, 117f). Det vill 

säga tjänstemännen måste samtidigt ha integritet. Att inte våga göra sig obe-

kväm kan också vara att vara illojal i den här typen av organisation. Att bok-

stavstolka regler likaså (jfr Barker, Wilson 1997:244, Sundström, Premfors 

2006). Därför är innebörden av lojalitet i den här organisationen långt mer 

komplicerad än resonemangen här ovan uppvisar. Och även om det är riktigt 

som framgår av citatet av Karin Brunsson med flera ovan, att politikerna 

åtminstone inte direkt har något större inflytande över departementets for-

mella belöningssystem – till exempel lön och befordran – är deras inflytande 

över det informella belöningssystemet långtifrån försumbart.101 Dels handlar 

det om att tjänstemännen gärna vill se ’sina’ förslag bli politisk verklighet. 

Och för att de ska kunna bli verklighet är tjänstemännen beroende av att 

politikerna kan driva igenom politiken i regeringen. Att ministrarnas egen 

framgång underlättar för tjänstemännens arbete och ger dem (högre) status i 

den egna organisationen, utgör en del i detta beroende, här uttryckt av Lars-

son: 

A minister who wins his or her battles in cabinet or generally has the upper 
hand in dealings with other ministers, is regarded as a strong minister and 
consequently becomes popular in his or her own ministry (as civil servants 
naturally like to see their propositions become government policy) (Larsson 
1997:236).  

Det tycks finnas en tendens att de tjänstemän som ministern litar på får ett 

större handlingsutrymme, som i framtiden kan få lättare att få igenom sina 

frågor enligt Larsson: 

                                                      
100 Den frustrerade politikern som citeras av Aberbach, Putnam och Rockman är Peter Shore, 

som sedermera blev minister i en Labour-regering. Citatet återfinns i boken Entitled to know 

(Shore 1966:153). 
101 Departementschefen har i hög grad att besluta om departementets interna organisation och 

arbetssätt.  
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Ministers, on the other hand, base their judgement not only on the facts and 
figures presented to them, but also on their opinion of the civil servant who 
provides the advice. Civil servants whom ministers trust thus have some room 
for manoeuvre, while those not in favour will see their proposals scrutinized 
and questioned (Larsson 1997:239).  

Och på samma sätt är politikerna beroende av tjänstemännens rådgivning, 

menar Marsh, Richards och Smith: 

The two need one another. Civil servants provide information and advice, 
ministers provide political judgement and political skills to ensure depart-
mental policy initiatives are approved by Cabinet and legitimated by Parlia-
ment (Marsh, Richards & Smith 2000:313).  

Beroendet medför också att det ska mycket till innan ministrar negligerar de 

råd tjänstemännen ger dem, vilket även det uttryckts av Larsson:  

Swedish ministers take many minor decisions – indeed the bulk of all the de-
cisions taken by a Swedish cabinet every year belongs to that category. These 
decisions are based on the advice of higher civil servants, which ministers 
may accept or reject, but which they normally accept (Larsson 1997:238).  

Och ett liknande resonemang förs av Page och Jenkins:  

Making policy is a collaboration between the two parts of the executive. The 
officials do their best to develop practical measures that will meet what they 
perceive as their political masters’ priorities and intentions. For their part, 
ministers depend heavily on what their officials suggest (Page, Jenkins 
2005:183). 

Headey argumenterar för att frånvaro av diskrepanser mellan politikers och 

tjänstemäns förväntningar på varandra ökar förutsättningarna för ett lyckat 

samarbete dem emellan, och att politikerna kan samla på sig en typ av 

’egenhets-poäng’ hos tjänstemännen (”idiosyncrasy credits”). Dessa kan 

användas vid senare tillfällen om politikerna behöver genomföra reformer 

och förändringar i arbetsprocesser som tjänstemännen annars inte skulle vara 

särskilt pigga på att genomföra (1974:27). Headey fortsätter på samma tema:  

[W]hile there is a sense in which all Ministers are automatically assigned idio-
syncrasy credits, those who act roughly in accordance with Civil Service ex-
pectations are likely to be more effectively advised and assisted (Headey 
1974:27f).  

Då politikerna respekterar tjänstemännens kompetens och engagemang sam-

tidigt som tjänstemännen är lojala uppstår enligt Svara en balans mellan 

politisk kontroll och administrativ självständighet: 
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Elected officials could, in theory, dominate administrative practice, but they 
are constrained by a respect for administrative competence and commitment. 
Administrators could use their considerable resources to become self-directed, 
but they are restrained by a commitment to accountability in the complemen-
tarity relationship (Svara 2001:179).  

Men när balansen rubbas tenderar något av dessa värden att överskugga det 

andra; politisk kontroll inskränker den administrativa självständigheten eller 

så tenderar den administrativa självständigheten att äventyra den politiska 

kontrollen av förvaltningen. 

På grund av denna typ av resonemang blir också förtroende ett begrepp 

som behövs för att kunna förstå relationen mellan politiker och tjänstemän 

(se t.ex. Larsson 1997, 't Hart, Wille 2006). Det lyfter, till skillnad från det 

mer enkelriktade lojalitetsbegreppet, fram ömsesidigheten och beroendet 

mellan politiker och tjänstemän, och det faktum att även politikerna tycks 

behöva gå tjänstemännen till mötes för att upprätthålla ett gott samarbete. 

Resonemangen ovan har dock visat på att detta förtroende inte är ovillkorat, 

det är inte något som vare sig politiker eller tjänstemän per automatik åtnju-

ter.  

En nyckel till att förstå hur några få lekmän kan styra så många profes-

sionella tjänstemän är den speciella kompetens som tjänstemännen i den här 

typen av organisationer har. Page och Jenkins menar att en del av svaret på 

frågan om hur några få lekmän kan styra en permanent och specialiserad 

tjänstemannakår är att expertisen i en policy bureaucracy framför allt inte 

baseras på ämneskunskaper eller teknisk expertis (Page, Jenkins 2005:147, 

jfr Peters 1987:269). De menar att tjänstemännen (i Storbritanniens core 

executive) inte är experter i en traditionell (teknisk) mening, i bemärkelsen 

områdesspecialister, vad gäller till exempel utbildning och erfarenhet. Istäl-

let har dessa tjänstemän haft mycket tid att ägna sig åt att sätta sig in i ett 

specialiserat område, men som de alltså inte ursprungligen är specialister på. 

De har därmed överförbara kompetenser som kan användas för olika politik-

områden och olika typer av arbetsuppgifter, vad Page och Jenkins kallar 

”improvised expertise”. Enligt dessa författare tenderar detta att leda till att 

dessa tjänstemän inte utvecklar särskilt starka känslor eller band till det poli-

tikområde de (för tillfället) jobbar med (Page, Jenkins 2005:147, 165, 169). 

Tjänstemännen i en organisation av Regeringskansliets slag är därför i hög 

utsträckning generalister, och inte professionsbaserade:  

Their specialization thus rests primarily in knowing how policy is made and 
acquiring sufficient technical knowledge to help make it (Page, Jenkins 
2005:168). 

Tjänstemännen i Regeringskansliet har generellt en oförändrat hög utbild-

ningsnivå och de tenderar att (och i allt högre grad) framför allt att vara 

samhällsvetare (Premfors, Sundström 2007:76ff). Men att kalla dem genera-
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lister är kanske inte heller riktigt korrekt, tvärtom har tjänstemännen i den 

här typen av organisation en särskild typ av kompetens. Om inte annat är de 

experter på just processerna i den egna organisationen, som kan vara nog så 

komplicerade. Såklart finns professioner representerade i Regeringskansliet. 

De är olika starka på olika departement och enheter. Men poängen här är att i 

en organisation av Regeringskansliets slag förblir lojaliteten mot profession-

en, men även gentemot frågorna, underordnad den mot politikerna. Det är i 

grunden ingen professionsdominerad organisation, om inte annat för att det 

finns så pass många olika professioner representerade. Page har artikulerat 

en skillnad mellan att förespråka ”turfs”, det vill säga egenintresse respektive 

”views” som snarare är besläktat med den fras som brukar sammanfatta by-

råkratisk politik; var du står beror på var du sitter (se t.ex. Allison, Zelikow 

1999:391), och som aktörer har anammat framför allt genom insocialisering 

(jfr Lægreid, Olsen 1978:30ff, Page 2005:142f, Premfors, Sundström 

2007:185). Barker och Wilson använder begreppet ”departmental views”, 

med andra ord organisatoriska värden (1997:223). Page och Jenkins talar 

istället om ”a ministerial view” (2005:15). Det betyder samtidigt att tjänste-

männen kan – och förväntas kunna – utveckla nya ministerial views om de 

byter arbetsområde och/eller när de får en ny politisk ledning. I en core 

executive är tjänstemännen bärare av ministerns intentioner, alltså snarare 

verktyg än egna, självständiga aktörer (Richards, Smith 2004:786, jfr      

Eisenstadt 1965:179). Lojaliteten i en core executive är därför seriell snarare 

än personell, det vill säga tjänstemännen har förmåga att skifta fokus för sin 

lojalitet, från en minister till en annan (Hood, Lodge 2006:53ff, jfr Berg-

ström 1987). När en ny minister tillträtt åligger det därför tjänstemännen att 

ställa om i syfte att hjälpa denna att uppnå sin politik. Att få nya ministrar är 

trots allt en hyfsat vardaglig företeelse i en core executive. Och i enlighet 

med detta synsätt, att tjänstemännen främst är lojala mot ’sin’ minister, tonas 

lojaliteten mot den egna sakfrågan, politikområdet och/eller enheten eller 

motsvarande ned.102 Detta trots att tjänstemännen rent formellt inte är knutna 

till ett visst statsråd, utan till myndigheten Regeringskansliet. 

I Sverige skedde 1976 det första maktskiftet sedan 1932, alltså på 44 år 

(Möller 2007:198).103 Sedan dess har tjänstemännen i Regeringskansliet vid 

sammanlagt fyra tillfällen – 1982, 1991, 1994 samt 2006 – fått uppleva skif-

ten mellan borgerliga och socialdemokratiska regeringar. Vid maktöverta-

gandet 1976 var de röda socialdemokratiska partinålarna beryktade, här åter-

berättat av Bert Levin som då kom som ny statssekreterare till Utbildnings-

departementet:  

                                                      
102 Lojaliteten mot regeringen som kollektiv är i enlighet med detta resonemang också under-

ordnat lojaliteten mot det ’egna’ statsrådet, åtminstone om det skulle uppstå en intressekon-

flikt häremellan.  
103 Detta om man bortser från samlingsregeringen under andra världskriget som bildades 1939 

och upplöstes 1945.  
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När Jan-Erik Wikström och jag i oktober 1976 tågade in i utbildningsdepar-
tementets lokaler vid Mynttorget i Gamla Stan, möttes vi av en skog av röda 
partinålar. Sex av åtta oavsättliga chefstjänstemän var aktiva socialdemokra-
ter. Förre SSU-ordföranden Bosse Ringholm var den mest politiskt kände av 
dem. I flera enheter på departementet var den socialdemokratiska dominansen 
bedövande (Levin 1983:91).  

Men Levin tillägger i en senare passage att detta inte påverkade tjänstemän-

nen:  

Jag erfor under mina år på departementet, 1976-1979, några få exempel på ren 
illojalitet, på hur departementsföreträdare gick oppositionens, inte regering-
ens, ärenden. Men detta var undantagen. Det råder inget tvivel om att flertalet 
socialdemokratiskt aktiva tjänstemän i departementet lojalt tjänade en depar-
tementsledning, vars politiska grundsyn de stod främmande inför. En annan 
sak är att de flesta av dem var formade av sina invanda idé- och tankemönster 
(Levin 1983:92).  

Maktskiften har blivit en del av tjänstemännens vardag, eller åtminstone 

något som ständigt lurar i vassen. Det har talats om en ökad professional-

isering bland tjänstemännen (Aberbach, Putnam & Rockman 1981:1). I detta 

sammanhang bör det dock poängteras att ledarskiften alltid varit en del av 

livet i kanslihuset. Idag finns i Regeringskansliet således både en vana att 

behärska såväl ledarskiften som regelrätta maktskiften, som allt annat lika är 

en större ’apparat’ för tjänstemännen än ett ledarskifte som sker under en 

rådande mandatperiod.  

Nollfelskultur och fakta  

Å ena sidan åtnjuter tjänstemännen i en organisation av Regeringskansliets 

slag hög grad av vad Page och Jenkins benämner som ”discretion”, alltså en 

typ av mandat eller handlingsfrihet som vi kommer tillbaka till senare (2005, 

t.ex. 127f). Å andra sidan råder nollfelskultur (Poulsen 2005:150ff).104 Detta 

eftersom enstaka misstag kan få ödesdigra konsekvenser för ett enskilt stats-

råd såväl som för regeringen som kollektiv. Eftersom tjänstemännen är poli-

tikernas rådgivare, gör politikerna med stor sannolikhet fel om tjänstemän-

nen gör fel. Och i den här typen av organisation får politikerna inte gärna 

göra åtminstone några större fel. Inte heller är det givet att det är tjänstemän-

nen som ska stå till svars för sina eventuella fel, utan det kan politikerna 

själva behöva göra, vilket därmed talar emot föreställningen om att politiker 

och tjänstemän skyller ifrån sig på varandra i offentligheten (Hood, Lodge 

2006, jfr Hood 2011).  

Denna norm hänger samman med att en core executive som vi såg tidigare 

är kravstyrd. Därför är fakta, att saker och ting blir korrekt och så vidare 

                                                      
104 Poulsen använder (den danska) termen ”0-fejlskultur” (2005:150). 
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viktigt för tjänstemännen i en core executive, vilket uppmärksammats av 

Karin Brunsson med medförfattare:  

Små misstag accepteras. Men man får aldrig göra många små misstag. Ett 
stort misstag glöms däremot aldrig även om ingen talar om det. Särskilt all-
varligt är det om misstaget leder till att regeringen fattar beslut som är felakti-
ga, formellt oriktiga eller sakligt tokiga. Regeringen får inte göra fel (Bruns-
son, Wittenmark & Sonnerby 1990:149). 

Men i detta ligger ju också att om politikerna inte ska göra fel, så måste 

tjänstemännen i enlighet med resonemang om vad lojalitet i en core execu-

tive består i, våga säga emot dem om så skulle krävas. Det handlar därför 

återigen om ett förtroende som måste förvaltas.  

Fel som trots allt begås i en policy bureaucracy beror enligt detta synsätt 

snarare på ’olycksfall i arbetet’, på (felaktiga) avvägningar mellan olika vär-

den som kommer i konflikt med varandra, snarare än på illvilliga och ’gi-

riga’ tjänstemän (jfr Page, Jenkins 2005: t.ex. 141, 158ff). Motsträviga tjäns-

temän kan i denna kontext därmed förstås som att tjänstemännen vill försöka 

undvika att politikerna begår misstag. 

Öppenhet och informalitet 

En core executive präglas inte i huvudsak av hierarki och formell struktur, 

utan snarare av informalitet och en relativ närhet mellan politiker och tjäns-

temän. Detta grundar sig bland annat i det beroendeförhållande som finns 

mellan politiker och tjänstemän, och understödjs av dess relativa litenhet. 

Detta är omvittnat på flera ställen i litteraturen, till exempel av Page och 

Jenkins: 

[W]hitehall departments are not overtly hierarchical places in which to work. 
The most obvious sign of this absence of formality to the outsider is the gen-
eral impression respondents give of working in an atmosphere of solidarity 
with everyone collaborating with team spirit in a collective effort. In such col-
laboration differences in grade are respected, but do not shape interactions 
(Page, Jenkins 2005:110).  

En liknande observation gör Richards och Smith, som menar att arbetspro-

cessen i den här typen av organisation är just informell (2004:786). 

Relationen mellan politiker och tjänstemän i core executives kräver viss 

informalitet i kontaktmönstren och relativ närhet mellan politiker och tjäns-

temän. Denna norm fungerar som en garant för att politiker och tjänstemän 

kan nå varandra, inte minst när det händer något oförutsett. Tjänstemännen 

kan snabbt behöva få tag på den politiska ledningen för att informera om 

något, likaså kan en politiker som till exempel blivit kontaktad av media 

omgående behöva få tag på en tjänsteman – eller möjligtvis dennas chef – 
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för att själv vara fullständigt uppdaterad på en viss fråga. Hur detta går till 

mer i detalj återkommer vi till i kapitlets avslutande del. 

Detta gör att personlighet kommer att spela en betydelsefull roll i en dylik 

organisation enligt Larsson. Detta resonemang går dock delvis stick i stäv 

med resonemang hos ett par core executive-författare, som menar att struk-

tur, kontext och aktörer är viktiga i en dylik organisation, medan personlig-

het spelar en underordnad roll (Smith 1999:37, Richards, Smith 2004:783). 

Headey skriver så här:  

Individuals with widely different personalities and skills attain leadership po-
sitions in different types of groups and organisations, and new leaders often 
emerge as groups needs change. It follows that it is by no means straightfor-
ward to determine what skills are appropriate for particular roles in particular 
situations (Headey 1974:25).  

Vilka egenskaper som är gångbara, i olika organisationer och i olika situa-

tioner, är därför något som bör undersökas genom empiriska studier, till 

exempel genom att just fråga de politiska ledarna själva, och kan inte härle-

das deduktivt enligt Headey (1974:25). Om detta resonemang ska kunna ges 

rättvisa måste Larsson tolkas som att det som åsyftas snarare är personliga 

och informella kontakter än just personlighet, även om det inte heller går att 

utesluta att även det senare, åtminstone förstått i bemärkelsen av det vardag-

ligt använda ’personkemi’, kan spela viss roll i relationen mellan politiker 

och tjänstemän, vilket poängteras av ’t Hart och Wille:  

Personal chemistry lowers the transaction costs in the interaction between  
politicians and bureaucrats. Ministers and top officials do not need to like 
each other, but it certainly helps ('t Hart, Wille 2006:134).  

Page och Jenkins för ett resonemang som går ut på att det bör kunna förvän-

tas att informaliteten som präglar relationen mellan politiker och tjänstemän 

i en policy bureaucracy är ett drag som delas även av andra organisationer 

av liknande slag:  

The informality of the organizational structure in which policy bureaucrats 
work might also be expected to be if not universal at least widespread (Page, 
Jenkins 2005:169).  

Åtminstone ’det svenska fallet’ tycks vara ett exempel på denna rumsliga 

utbreddhet, vilket återspeglas i följande citat:  

A ministry is not an extended hierarchical structure. Discussions of the con-
tent of the policies in different areas is in most cases carried out between the 
top level (that is, minister and Under-Secretary of State) and the administra-
tive divisions. In fact, ministers are normally acquainted with every civil serv-
ant working in the administrative divisions (Larsson 1997:236).  
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Det har även talats om en informalisering av statsförvaltningen, att exempel-

vis platsannonser tyder på att personliga egenskaper blir viktigare än for-

mella meriter (Krus 2011:9). Men att denna informalitet tycks ha varit norm 

redan innan den så kallade ’du-reformen’ som initierades av Bror Rexed på 

Medicinalstyrelsen 1967, är ett tecken på dess utbreddhet också över tid:  

I departementet [Finansdepartementet] kan jag inte påminna mig annat än att 
alla var du åtminstone från 60-talets början. Men jag kommer ihåg från riks-
dagen, på 50-talet, där var vi inte du med varandra ens inom utskottets kansli. 
Och vi var ju bara fem man (Riksskatteverket 1996:98).  

Att relationen mellan politiker och tjänstemän i den här typen av organisa-

tion präglas av informalitet och relativ närhet innebär inte en total frånvaro 

av en formell hierarki – även om den som i det svenska fallet i princip endast 

består av tre nivåer: handläggare, enhetschef och politisk ledning. Tvärtom 

menar Page och Jenkins att: ”authority and hierarchy are ever present, even 

though seldom applied” (2005:128). Ett liknande resonemang förs av      

Larsson, som menar att Regeringskansliet formellt sett är en hierarkisk orga-

nisation, men mindre så i praktiken (1997:236). Men om det bränner till så 

blir den trots allt existerande hierarkin plötsligt synlig, och kan till och med 

bli väldigt tydlig. Det skulle till exempel kunna handla att chefer ’rundas’, 

eller att de politiska företrädarnas överordning uppenbart förminskas eller 

negligeras.  

Premfors och Sundström menar att Regeringskansliets förhållandevis 

ringa storlek har bidragit till att dess tjänstemän, kanske i högre utsträckning 

än i andra länder, uppfattar sig som en förvaltningselit (och till och med, som 

förvaltningseliten). De menar att denna identitet i sig kan utgöra en potentiell 

förklaring till att avståndet till politikerna aldrig uppfattas som särskilt stort, 

och därmed till den (om än inte obrottsliga) lojalitet som de menar att tjäns-

temännen i Regeringskansliet uppvisar (Premfors, Sundström 2007:35f). Ju 

närmare makten desto lojalare tycks tjänstemännen bli (Egeberg 2003:122f, 

Premfors, Sundström 2007:153). Lojaliteten kan till och med vara så stark att 

det som forskare kan vara svårt att komma åt de konflikter som ändå upp-

kommer mellan politiker och tjänstemän (Barker, Wilson 1997, jfr Sund-

ström, Premfors 2006).  

Ömsesidig respekt och funktionell arbetsfördelning 

Som vi tidigare såg menar Moran att den traditionella synen på regeringsap-

paraten har bidragit till en orealistisk syn på arbetsfördelningen. Detta ef-

tersom beslutsfattandet i denna typ av organisation ofta är komplext och där 

gränsdragningen mellan att ta (och ge) råd, fatta beslut och sedan implemen-

tera dem, är oklar. Core executive-perspektivet medger därmed att fler aktö-

rer och individer framträder som viktiga i beslutsfattandet och i policypro-
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cessen. En grundläggande föreställning i core executive-litteraturen är därför 

att ingen av aktörerna i en dylik organisation – premiär- eller statsministern, 

regeringen/ministrarna eller för den delen tjänstemännen – har en särställ-

ning. Enligt Moran ger detta en mer rättvisande bild av hur beslutsfattande 

på den här nivån faktiskt går till. Föreställningen om en core executive löser 

därför upp dikotomin mellan politik och förvaltning. För att det således inte 

ska bli ett totalt kaos, så både blir det och behövs det ett ökat fokus på roller-

na istället (Moran 2005:115ff).  

Tjänstemannakåren i en core executive har huvudsakligen en rådgivande 

snarare än en implementerande funktion. En föreställning inom detta synsätt 

är att detta nästan definitionsmässigt ger tjänstemannakadern ett stort infly-

tande på politikutformningen; om man så vill, makt. Men att påstå att Rege-

ringskansliet och andra organisationer av dess slag ”rakt igenom och på alla 

nivåer [bör ses som en] politisk organisation” (Premfors, Sundström 

2007:186) är dock inte detsamma som att säga att det inte finns några skill-

nader mellan politiker och tjänstemän i en politisk organisation, eller för den 

delen att de gör exakt samma saker. Så här uttrycker Page och Jenkins den 

trots allt återstående skillnaden, som mer består i ansvaret för den bedrivna 

politiken, snarare än i skilda arbetsuppgifter: 

The difference between the role of bureaucrats, even middle-level bureaucrats, 
and politicians is less the content of what they are involved in than in levels of 
responsibility involved in making any choices. Weber (1988:837) argued that 
the essential difference between an official and a politician was that the politi-
cian has ‘responsibility for things he has made his own’. […] A bureaucrat at 
whatever level is in the service of others. While, according to Weber, the poli-
tician can say ‘either this happens or I resign’, the bureaucrat cannot (Page, 
Jenkins 2005:107).  
 

En viktig poäng är därmed att policyprocessen både är en politisk och en 

administrativ process som både politiker och tjänstemän deltar i, om än del-

vis på olika villkor (Page, Jenkins 2005:v, 2f). Så här har detta uttryckts av 

Peters: 

Indeed, administrative officials are deeply involved in policy-making and 
fight for their own positions and for their own conceptions of ‘good’ policies. 
But, on the other hand, although they are both engaged in policy-making, po-
litical and administrative leaders play very different roles in the policy process 
(Peters 1987:257).  

Svaras föreställning om komplementaritet bygger på att politiker och tjäns-

temän har olika uppgifter och roller i policyprocessen, men att dessa över-

lappar varandra. Även hos Svara poängteras därför det beroende som därmed 

uppstår mellan politiker och tjänstemän:  
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Complementarity recognizes the interdependence and reciprocal influence be-
tween elected officials and administrators. Elected officials and administrators 
maintain distinct roles based on their unique perspectives and values and the 
differences in their formal positions, but the functions they perform necessari-
ly overlap (Svara 2001:179).  

I Storbritannien har Richards och Smith funnit två skilda narrativ för politi-

ker och tjänstemän som de menar härstammar från the Westminster model. 

Även dessa författare betonar beroendet mellan politiker och tjänstemän, i 

och med att de har olika roller att uppfylla:  

[T]he role of the official is to advise and the role of the minister is to decide. 
The emphasis here is that they should not act independently of one another 
(Richards, Smith 2004:777).  

Och eftersom uppdelningen av arbetsuppgifter snarare sker på det här sättet 

är det svårt att veta vem som faktiskt har gjort vad. Politiker och tjänstemän 

kan dock ändå försöka kvarhålla ett slags uppdelning såsom poli-

tisk/opolitisk, politik/fakta och så vidare:  

When analyzing the worlds of ministers and civil servants, it becomes appar-
ent that each operates in a clearly defined, but distinct, environment. These are 
worlds based on constitutions, rules and arenas, but in many ways, they are 
separate rules and arenas. For example, unlike ministers, officials are not di-
rectly concerned with elections. Alternatively, officials are always concerned 
to protect their image of being ‘politically neutral’, an issue of only indirect 
concern to ministers. Yet the world of ministers and officials does overlap 
when the minister is wearing his or her departmental hat. Here, their worlds 
become closely related and to some extent interdependent (Richards, Smith 
2004:781). 

Denna typ av uppdelningar sker trots att den här typen av organisationer i 

grunden är just politiska, där det i praktiken är svårt att skilja på exakt vem 

som gjort vad, eftersom alla aktörer bidrar till utformningen av politiken.  

Det ska dock tilläggas att det inte råder någon total jämlikhet mellan poli-

tiker och tjänstemän, Richards och Smith menar exempelvis att ministrar har 

långt större möjligheter än tjänstemännen att bete sig som de själva önskar 

(2004:783). Men att även tjänstemännen förväntar sig respekt av politikerna 

råder det heller ingen tvekan om:  

One way or another, department officials respect the involvement and direc-
tion of the minister in the policy development process as long as there remains 
ample opportunity for departmental officials to provide their input to the pro-
cess. There is professed weariness about ministers that do not listen to them, 
who shut them out, or who micromanage the drafting of policy papers and 
legislative proposals. Department officials expect their ministers to make 
good use of the professional expertise available within the department ('t Hart, 
Wille 2006:128). 
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Det behöver med andra ord finnas en ömsesidig respekt mellan politiker och 

tjänstemän i denna typ av organisation.  

Passiv samordning 

För att förstå hur styrningsfrågan får sin lösning i en organisation av Rege-

ringskansliets slag, behövs begreppet passiv samordning (Larsson 1986, 

Premfors, Sundström 2007:187f). Som uttrycket avslöjar är denna samord-

ningstyp av passiv, och inte av aktiv karaktär. Det betyder att politiker och 

tjänstemän samordnar sig utan att ständigt och jämt ha kontakter med 

varandra. ”Discretion” är ett begrepp som hjälper oss att förstå hur politiker-

na kan skapa sig ett handlingsutrymme samtidigt som de kan behålla kon-

trollen (Page, Jenkins 2005, t.ex. 127f). I detta ligger att tjänstemännen både 

har befogenheter, mandat, handlingsutrymme, eller om man så vill, makt. 

Men också omdöme, takt och diskretion, innebörder som ges av den svenska 

direktöversättningen av detta begrepp. På svenska skulle det kanske kunna 

kallas för ett delegerat aktörsskap. Det är med andra ord en typ av maktut-

övning som sker med politikernas goda viljor, här uttryckt av Page och 

Jenkins: 

Officials know that any significant policy initiatives, either need to be sanc-
tioned by ministers or have to be treated as if they were subject to being sanc-
tioned by ministers. […] Discretion is exercised within this context of minis-
terial sanctioning – actual, deemed, or anticipated – and this context shapes 
the way policy officials think about their work. Policy officials bend over 
backwards to produce policies consistent with what ministers want (Page, 
Jenkins 2005:128).  

 

Ett liknande resonemang förs av ’t Hart och Wille (2006:135). Också i litte-

raturen om det svenska Regeringskansliet återfinns den här typen av reso-

nemang. Här används begreppet antecipering, att tjänstemännen förebådar 

ministerns vilja eller reaktion för att sedan agera utifrån denna. Så här 

uttrycker sig Larsson angående detta begrepp:  

In giving advice, civil servants typically anticipate a minister’s reaction. They 
often know the minister’s opinion and preferences, even in the case of a new-
ly-appointed minister, since most cabinet members were previously Members 
of Parliament whose views are on record (Larsson 1997:236).  

Premfors och Sundström uttrycker det istället på följande vis: 

Många har exempelvis påpekat hur viktig den så kallade anteciper-
ingsmekanismen verkar vara för flertalet beslutsprocesser i Regeringskansliet. 
Vad det handlar om är tjänstemännens tränade förmåga och beredvillighet att 
genom ”kvalificerade gissningar” handla i den politiska ledningens ”anda”. 
Ett viktigt kännetecken hos sådana processer är att de inte kräver aktörers – i 
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detta fall politikers – fysiska närvaro för utövandet av inflytande och det 
effektiva hävdandet av auktoritet. Politiken är närvarande fast politikerna inte 
är det (Premfors, Sundström 2007:151).  

Men även Bengtsson fann i sin studie av politiker och tjänstemän på kom-

munal nivå att tjänstemännen i hög grad anteciperade politikernas viljor:  

Tjänstemännen agerar på det sätt politikerna själva hade gjort vore de i 
tjänstemännens situation. Och så länge detta handlingsmönster upprätthålls 
finns ingen anledning för politikerna att agera. De kan istället tillåta 
tjänstemännens potentiella makt och tilldela tjänstemännen handlingsutrymme 
(Bengtsson 2012:229). 

Genom en kombination av långtgående delegering till tjänstemännen samt 

tjänstemännens tendens att antecipera upprätthålls således politikernas kon-

troll, men även deras handlings- och manöverutrymme.  

Regeringskansliets litenhet har möjliggjort nära och informella kontakter 

mellan politiker och tjänstemän (Premfors, Sundström 2007:192f, Page 

2012:97ff). Detta skulle tala för att det anteciperas mindre i Sverige och mer 

där denna kontakt i högre utsträckning saknas. Å andra sidan kräver anteci-

pering i sig nära kontakter mellan politiker och tjänstemän, vilket skulle tala 

emot detta. Hur det faktiskt förhåller sig vet vi dock inte riktigt. 

Summering: en i huvudsak harmonisk relation  

Med det språk och den terminologi som används i den här avhandlingen så 

ersätts mindre omfattande formell reglering av mer omfattande informell 

reglering i form av institutioner och normer, roller och lämplighetslogik och 

så vidare. På papperet är relationen politiker och tjänstemän hierarkisk, men 

inte nödvändigtvis också i praktiken. En förklaring till att tjänstemän är vil-

liga att underkasta sig politisk kontroll – och varför politikerna samtidigt är 

villiga att respektera tjänstemännens professionalitet och kompetens – är att 

dessa inslag utgör normer för lämpligt beteende, eller med andra ord institu-

tioner (jfr March, Olsen 1995:25ff, Svara 2001:179). Page och Jenkins kallar 

ett sådant system som baseras på normer, och inte på kontroll eller särskilda 

organisatoriska system eller åtgärder, för en norm-based approach:  

The form of representative bureaucracy we have described in the UK policy 
bureaucracy is one possible way of dealing with the conflict between hierar-
chy and expertise. We can call it a norm-based approach to the issue because 
it is based not on any special organizational mechanisms, but on sets of under-
standings and routines within an ostensibly monocratic organizational struc-
ture: the minister at the top, the grades running from the most senior perma-
nent secretary down through the middle ranks to the executive and administra-
tive officers below them. While the existence of special advisers and other 
bodies might be expected to cloud this clear hierarchy, they do not do so suf-
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ficiently strongly and consistently to alter the basic pattern. The UK pattern is 
unlikely to be the only norm-based representative form of policy bureaucracy 
(Page, Jenkins 2005:173).  

Visserligen finns det, om än en lös, formell reglering. Detta i syfte att ge den 

sittande regeringen relativt stor möjlighet att själv påverka hur Regerings-

kansliet och dess berednings- och beslutsformer ska utformas. Poängen är 

dock att det mesta som rör livet i en organisation av Regeringskansliets slag 

– arbetsformer, ärendegångar, vem som sitter på vilken information, vilken 

information som tjänstemännen bör föra vidare till statsrådet (och inte), vad 

som är ’tillåtet’ och inte – inte finns nedtecknat i några dokument utan sitter, 

som det brukar heta, ’i väggarna’. Denna mer informella reglering är därmed 

inte nödvändigtvis så ’lös’, utan finns inskriven i de osynliga handlingsma-

nualer som varje person i Regeringskansliet går och bär på, och som inkorp-

oreras genom erfarenhet och insocialisering, och som endast till en liten del 

kan läras in via mer formaliserade utbildningar.105 Det handlar därför snarare 

om inomorganisatorisk socialisering (Lægreid, Olsen 1978:30ff, jfr Ehn 

1998:17), att man både lär sig vad det är att vara en tjänsteman i den här 

typen av organisation, men också sitt område. Detta kan även gälla politiker-

na.  

Det tycks råda en relativt stor konsensus kring att relationen mellan poli-

tiker och tjänstemän i en core executive i huvudsak präglas av harmoni och 

inte av konflikt, såsom till exempel uttryckts av Aberbach, Putnam och 

Rockman: 

Rare indeed are issues that pit politicians as a group against bureaucrats as a 
group. Much more common are alliances that cut across the two roles. We ac-
cept as generally true of modern government Ezra Suleiman’s conclusion in 
the French case that policy outcomes reflect, not domination by civil servants, 
nor by politicians, but rather, shifting coalitions that include members of both 
groups. Similarly, we do not assume that relations between bureaucrats and 
politicians are necessarily competitive and antagonistic. On the contrary, for 
some (though not all) of our countries, we could borrow the following de-
scription of relations between civil service and political elites in postwar 
Norway: “This relation has been characterized more by cooperation and a mu-
tually satisfactory division of labor than by conflict and encroachment on one 
another’s domain.” (Aberbach, Putnam & Rockman 1981:21).106 

Också enligt Richards och Smith präglas normaltillståndet i relationen mel-

lan politiker och tjänstemän (åtminstone i Storbritannien) av harmoni. De 

menar att förklaringen till detta är den så kallade Westminister-modellen, 

från vilken politiker och tjänstemän hämtar det de kallar sina narrativ; en typ 

                                                      
105 Till exempel det så kallade statssekreterarprogrammet, utbildningar för nyanställda 

handläggare och så vidare. 
106 Här citerar Aberbach, Putnam och Rockman Higley, Brofoss och Groholt (1975:252).  
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av berättelser eller ’handlingsscheman’. Deras roller är olika men de kom-

mer från samma tradition – Westminister-modellen. Dessa narrativ konkur-

rerar inte, utan snarare förstärker varandra: 

[T]he Westminster model provides the primary tradition/aggregate con-
cept/building block from which ministers and civil servants have constructed 
two different, but not incompatible, narratives – that of ‘historical impact’ and 
‘constitutional propriety’. Both sets of actors tend to appeal to these narratives 
when justifying and legitimizing their behaviour. Within this tradition, minis-
ters make decisions, but they include officials in the decision-making process. 
The result has been that, on the whole, ministers and officials tend to work 
well together (Richards, Smith 2004:798). 

Även Page och Jenkins menar att konflikter bör ses som avvikelser snarare 

än vanligt förekommande företeelser:  

Since they [UK civil service, tjänstemännen] serve this function it is possible 
they serve it in a manner that generally avoids conflict or the frustration of 
politicians’ objectives and allows a sufficient degree of technical expertise to 
be brought into the policy process. […] Where there is little conflict, there is 
little likelihood of shortcomings in this relationship surfacing except when a 
large and glaring error emerges, […] (Page, Jenkins 2005:158f).  

Detta tycks även gälla Regeringskansliet, där de horisontella konflikterna är 

betydligt mer vanliga än de vertikala, som tycks vara ytterst ovanliga 

(Premfors, Sundström 2007:182). Maktstrider förekommer framför allt mel-

lan departement, enheter, ministrar och så vidare, som uppstår då värdena 

ska brytas, något som Moran menar faktiskt ändå uppmärksammas av den 

traditionella modellen (2005:115).  

Men konflikter kan alltså vara svåra att komma åt, eftersom det finns en 

tendens att politiker och tjänstemän sluter sig inåt och håller konflikterna 

internt, att de inte är särskilt pigga på att prata om konkreta situationer (jfr 

Barker, Wilson 1997, Sundström, Premfors 2006). I enlighet med Peters 

resonemang om en bygemenskapsmodell, som i huvudsak karaktäriseras av 

harmoni, och av vad som brukar kallas för en vinn-vinn-situation där grup-

pernas intressen i huvudsak sammanfaller, är ömsesidighet därmed ett nyck-

elbegrepp i den här interaktionsmodellen. Konflikter förebyggs och/eller 

mildras via den gemensamma samsynen, men om och när sådana uppkom-

mer löses de via förhandlingar, som hålls inom gruppen (Peters 1987:259f, 

267). Konflikter löses då politiker och tjänstemän ingår i en gemensam or-

ganisation, där de är beroende av varandra. Det är det samordning i den här 

typen av organisation handlar om (jfr Larsson 1986:28ff). Det faktum att 

tjänstemännen inte är experter i dess vanliga innebörd tonar också ned de 

potentiella konflikterna. På så vis kan vi också förstå att konflikter, om än 

relativt sällsynta i den här relationen i den här typen av organisation, ändå 

inträffar om och när väsentliga avsteg från dessa inarbetade arbets- och tan-
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kesätt, dessa normer och lämplighetslogiker, ändå sker. Men om detta ändå 

sker tycks det handla om stora och uppenbara missgrepp, antingen från tjäns-

temännens eller politikernas sida. För att tala med ’t Hart och Wille: 

[W]hen mutual trust and respect have eroded, organized hypocrisy (Brunsson 
1989) becomes part and parcel of political-administrative interactions ('t Hart, 
Wille 2006:134).  

Ett sådant – visserligen extremt men ändå belysande – exempel från Storbri-

tannien ges av Richard och Smith, som diskuterar den mycket kontroversi-

elle Labour-politikern Tony Benn. Benn försökte knappast stryka organisat-

ionen medhårs, och fick därför inte heller den med sig:  

Benn broke [or rejected] three cardinal rules of the Westminster tradition. 
First, he did not trust his officials. In the words of one former DTI official: ‘he 
had reached the view that the bureaucracy was against him, so it was an em-
battled situation’. Similarly, a former Permanent Secretary in the DTI said: 
‘He didn’t use the department. Partly I suppose because he didn’t trust it’. 
Second, he did not accept the civil service interpretation of the ‘facts’. In this 
sense, he was operating within an alternative power/knowledge framework of 
tradition based on his conception of socialism and his view that the crucial 
role of the minister was to implement party policy as specified in the manifes-
to. Third, he used alternative sources of advice. As Benn did not always trust 
his officials, he regularly consulted with both the trade unions and his special 
advisors (Richards, Smith 2004:791). 

Benn bröt således mot ett antal normer som i det här fallet politikerna bör 

upprätthålla i relationen till tjänstemännen. Richards och Smith menar att 

detta samtidigt kan belysa hur och varför konflikter mellan politiker och 

tjänstemän ändå uppstår, men också varför det kan vara vanskligt att rubba 

alltför mycket på grundstenarna i den här relationen, eftersom det kan leda 

till (fler) konflikter (2004:798f, jfr Peters 1987:262ff, 't Hart, Wille 

2006:143f). Det visar på att varken tjänstemännen – eller politikerna – i en 

core executive kan agera och bryta mot normerna precis hur som helst utan 

att det får efterverkningar på relationen dem emellan.  

Metoder för vertikal samordning i en core executive 

En organisation av Regeringskansliets slag har som vi sett tidigare i detta 

kapitel att göra med komplexa problem i en komplex omvärld. En viktig 

poäng är därför att detta i första hand inte hanteras via formell reglering, 

varken vertikal eller horisontell. Kontentan i föregående kapiteldel var att 

relationen mellan politiker och tjänstemän i en core executive är kringgärdad 

av ett antal normer. Dessa normer upprätthålls och omsätts med hjälp av ett 

antal metoder. De fungerar som verktyg för politikerna att inte bara ta till sig 
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frågor och information, utan också för att kunna hålla frågor ifrån sig i syfte 

att frigöra handlingsutrymme. På så vis upprätthålls effektivitet och besluts-

tempo. Men det finns också metoder som används av tjänstemännen för att 

åstadkomma samma syften. Här går vi återigen igenom det som tidigare 

sagts, både i litteraturen om det svenska Regeringskansliet såväl som i core 

executive-litteraturen. Detta för att ge en mer systematisk bild av just de 

metoder som används av politiker och tjänstemän för utbyte av kunskap och 

information, för att uppnå vertikal samordning.107  

Figur 2: Metoder för vertikal samordning i en core executive 

 

Kunskapsgivande metod  Kunskapssökande metod  

Politiker Att ge vinkar Att lyfta 

Tjänstemän  Att hissa Att tolka vinkar  

I denna figur beskrivs kunskapsgivande metoder (Premfors, Sundström 

2007:132ff), det vill säga att ge vinkar samt att hissa, respektive kunskaps-

sökande metoder, vilka innefattar att lyfta respektive att tolka vinkar. Ett par 

av dessa – att hissa respektive att lyfta – har sitt ursprung i det svenska fallet, 

Regeringskansliet (a.a.:134f). Även om det inte går att hitta exakta översätt-

ningar och/eller motsvarigheter till dessa i core executive-litteraturen, så går 

det att finna närliggande resonemang, vilket ändå tyder på att dessa inte är 

unika för det svenska Regeringskansliet. De övriga två metoderna; att ge 

vinkar samt att tolka vinkar diskuteras framför allt i Page och Jenkins 

(2005). Åtminstone har den senare metoden omnämnts i forskning om det 

svenska Regeringskansliet (Premfors, Sundström 2007:187, 193). Där blir 

istället uppgiften snarare att visa att även dessa är aktuella när det gäller att 

diskutera det svenska fallet.  

Att ge vinkar  

Inledningsvis diskuteras en vertikal kunskapsgivande samordningsmetod 

som (framför allt) används av politikerna.108 Page och Jenkins menar att 

föreställningen om “the steer” är en ”key term used to describe the interac-

tion of political direction and bureaucratic creativity in policy development” 

(2005:136). På följande vis beskrivs en steer av dessa författare:  

The term ‘steer’ is particularly useful since it acknowledges the superiority of 
the politician as the person in charge, but is also sufficiently vague, since it is 
not an instruction. To steer does not require great technical knowledge or 

                                                      
107 Horisontella samordningsmekanismer har beskrivits och diskuterats tidigare. Detta gjordes 

framför allt i Larsson (1986), men ett par sådana finns även omskrivna i Premfors och 

Sundström (2007).  
108 Om inte annat anges så bygger detta avsnitt på Page och Jenkins (2005:136ff, 149). 
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technical detail; it implies a more cerebral and strategic activity – as it does in 
the now popular phrase ‘steering not rowing’ (Osborne and Gaebler 1992, alt-
hough the use of the term ‘steer’ in the civil service long predates their work). 
The term is tactful, as it is not a command and even allows the possibility of 
questioning the intention behind it without direct conflict (Page, Jenkins 
2005:136). 

En steer är således, namnet till trots, inte att betrakta som en order, en be-

fallning eller som Page och Jenkins skriver, ens som en instruktion. En sådan 

skulle förutsätta mer omfattande teknisk expertis än politiker vanligtvis be-

sitter. Det är snarare frågan om att politikern ifråga avger ett slags avsikts-

förklaring eller visar på en övergripande politisk inriktning. De menar att en 

steer vanligtvis är ”incomplete guides to what the official is expected to pro-

duce” (Page, Jenkins 2005:137). Det är en typ av vägledning som politikerna 

ger till tjänstemännen. Därför översätts begreppet i denna avhandling till att 

ge vinkar. Denna översättning av Page och Jenkins begrepp har gjorts av 

Premfors och Sundström som skriver att tjänstemännen ”söker vägledning 

för sitt handlande i tidigare beslut” (2007:187, 193).109 Page och Jenkins ex-

emplifierar med en tjänsteman som säger så här: 

The ministerial team, and especially the [Secretary of State], gives a sort of 
vision and says ‘I’m interested in this area’ and we take this steer, which is 
generally very broad, away with us and it is up to us to develop something. 
We firm up policy ideas (Page, Jenkins 2005:137).  

En dylik vink kommer vanligtvis från en minister, men Page och Jenkins 

menar att den också kan komma från en mer senior tjänsteman – i enlighet 

med resonemanget att tjänstemännen endast är bärare av politikernas viljor 

och inte är egna, självständiga aktörer. I det svenska fallet skulle det också 

kunna tänkas att en vink skulle kunna komma från en statssekreterare eller 

en politiskt sakkunnig, eller för den delen från en mer senior tjänsteman. 

Men som Page och Jenkins skriver, värdet av en vink avtar med fallande 

ranghöghet. Det är därmed av betydelse för tjänstemännen vem som ger en 

vink, där närheten till statsrådet är av avgörande betydelse. 

Eftersom en vink inte utgör en instruktion, så utgör den ett slags utred-

ningsuppdrag eller mandat110 för tjänstemannen, som alltså helst inte bör 

återkomma utan att ha ’gjort läxan’:  

Policy officials can obtain a steer from ministers where they are uncertain and 
request guidance, but they have to do the work first: request for steers are not 
open-ended; they take the form of suggestions or options that have to be 
thought through before they are presented to ministers (Page, Jenkins 
2005:139).  

                                                      
109 Ett liknande resonemang återfinns i Bengtsson (2012, t.ex. s. 150). 
110 Jämför begreppet “discretion” (Page, Jenkins 2005:107ff). 
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En inledande vink bör landa i eller formuleras i någon form av förslag som 

presenteras för ministern, som med utgångspunkt i detta kan ge tjänsteman-

nen/tjänstemännen något mer precis vägledning: 

Following a broad initial steer, it is usual to try to determine what the minister 
wants without going back for more precise indications of what should be 
done, using the kinds of cues discussed already. While on one occasion we 
heard that for an elderly care policy proposal a respondent went back to minis-
ters in the early stages of developing policy to ask precisely what they wanted, 
the norm appears to be to look for as many cues as possible what the policy 
work should produce without directly asking the minister. Only once the offi-
cial has done some work developing options or broad strategies can he or she 
go back and ask for a ‘steer’, which generally involves a request for approval 
of what the official is proposing, a choice between options, or an indication 
that the work the official is doing is along the ‘right lines’ (Page, Jenkins 
2005:137f). 

Vidare menar Page och Jenkins att vinkar oftast förmedlas verbalt, på infor-

mell väg snarare än formellt och nedskrivet, vilket ligger i linje med resone-

manget ovan om normen om öppenhet och informell diskussion. Det finns 

en poäng med detta, då en skriftlig anteckning, kanske en idé nedskriven i all 

hast, skulle kunna bli en politisk het potatis och därmed kunna åsamka poli-

tikern ifråga skada om den skulle komma på avvägar. 

Att tolka vinkar  

Denna kunskapssökande metod används framför allt av tjänstemännen, även 

om det kan tänkas att – i det svenska fallet – statssekreteraren och den övriga 

politiska staben också använder sig av denna metod.111 Den korresponderar 

också mot den kunskapsgivande metod som beskrevs i det föregående av-

snittet. Eftersom politikernas styrning, att ge vinkar, som vi såg i avsnittet 

ovan inte nödvändigtvis är särskilt tydlig, använder sig tjänstemännen av 

metoden att tolka och omsätta dessa vinkar eller signaler. Detta eftersom 

arbetet i en core executive i hög grad bygger på såväl delegering av makt 

som att tjänstemännen anteciperar politikernas viljor och intentioner. På 

följande vis omskriver Page och Jenkins den ursprungliga termen ”cue”: 

In the absence of any clear direction about what to do, officials have to rely on 
a variety of cues that indicate the direction in which they should develop poli-
cies. For the most part these cues are not very difficult for officials to detect 
(Page, Jenkins 2005:128).  

                                                      
111 Om inte annat anges bygger detta avsnitt på Page och Jenkins (2005:127ff).  
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Ett liknande tillvägagångssätt, som används av tjänstemännen när de inte har 

tidigare fall att gå på, har beskrivits av Larsson. Tjänstemännen försöker då 

helt enkelt lista ut hur ministern avser att föra en viss politik:  

On the other hand, new problems and policies have to be dealt with different-
ly, since one cannot fall back on precedents. The decision-making process 
then takes the form of ‘sounding out’. The minister and his or her immediate 
advisers discuss the matter frankly with their civil servants, thereby avoiding 
or reducing the risk of conflict within the department (Larsson 1997:236).  

Ett mycket konkret exempel hittar vi hos Richards och Smith, där en inter-

vjuperson resonerar kring hur man (bäst) får reda på vad en minister tycker 

och tänker: 

I will get to know what is going through a minister’s mind by a whole series 
of meetings and discussions. You often get to know your minister best when 
you accompany him on a visit or sitting with him on an aeroplane and they 
begin to talk (Richards, Smith 2004:786).112 

Page och Jenkins identifierar fem typer av vinkar (2005:128ff). Den första 

typen handlar om att studera den tidigare politikens (huvud)inriktning; ”The 

perceived ‘thrust’ of government policy”. Genom att studera den tidigare 

förda politiken, både generellt och på det egna området kan tjänstemännen i 

många fall sluta sig till vad ministern vill åstadkomma. ”Experience from 

frequent interaction” är därmed den andra varianten. Denna typ användes 

främst av de tjänstemän som upplevde att de frågor de hanterade var aktuella 

eller som ministern visat särskilt intresse för. Detta kan jämföras med att 

tjänstemännen ”letar i historien”, en metod som omnämns i Premfors och 

Sundström (2007:187). En tredje typ av kunskapssökning är hur frågor har 

hanterats och prioriterats i det egna departementet; ”Departmental priori-

ties”. Det är framför allt finansiella frågor och prioriteringar som omnämns 

här, men det kan enligt Page och Jenkins handla även om icke-finansiella 

prioriteringar. En fjärde typ är att studera olika slags dokument 

(”Documents”), som inte nödvändigtvis behöver vara producerade i nära 

anknytning till ministern. Sista metoden, ”Consensus mongering”, var 

kanske inte den mest använda typen åtminstone inte när det handlade om att 

utveckla (ny) politik. Den användes ändå i särskilt kontroversiella frågor, där 

tjänstemännen sökte efter en gemensam nämnare hos olika synsätt för att 

kunna nå konsensus kring en viss fråga (jämför diskussionen om att hissa 

nedan). Page och Jenkins nämner det inte uttryckligen, men det får förmodas 

att tjänstemännen i många fall kombinerar flera av dessa vinkar, att de an-

vänds som bitar i ett större pussel.  

                                                      
112 Se även Ullström (2011). 
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Att lyfta 

En annan vertikal samordningsmetod, en kunskapssökande sådan, som 

(framför allt) används av politikerna i en core executive, är så kallad lyft-

ning. Detta begrepp har dock oftare använts för att beskriva regeringens 

styrning av förvaltningsmyndigheterna, till exempel när en kanslitjänsteman 

placeras i en myndighetsstyrelse eller en offentlig utredning, i syfte att kunna 

återkoppla till politikerna i departementet. Premfors och Sundström skriver 

på följande sätt om lyftning: 

[L]yftning [sker] genom att den politiska nivån på olika sätt håller sig in-
formerad om vad som pågår på de lägre nivåerna och vid behov lyfter upp en 
fråga till ledningsnivå – ett slags återtagande av tidigare delegerade frågor 
således (kanske kan man se det som en kunskapssökande metod – fast använd 
av politikerna) (Premfors, Sundström 2007:135).  

I denna avhandling avses med detta begrepp en kontakt (av ad-hoc karaktär) 

mellan en politiker och en tjänsteman som sker på grund av ett ofta plötsligt 

uppkommet behov, till exempel ett akut medialt intresse för en viss fråga 

som seglat upp på den politiska dagordningen (jfr 't Hart, Wille 2006:129). 

Och när så sker ska tjänstemännen stå till förfogande för att belysa en fråga 

åt politikern, till exempel genom att ge rådgivning inför en TV-debatt. Via 

lyftning kan politikerna på så vis när som helst ta till sig en fråga. 

Det är osäkert om det finns något mer preciserat begrepp i den internat-

ionella litteraturen om organisationer av Regeringskansliets slag, som mots-

varar den svenska termen lyftning. Däremot går det att hitta formuleringar 

som ändå kommer väldigt nära den betydelse som här avses med detta be-

grepp, här hos Page och Jenkins:  

The idea that ’we have to do things fast’ and to an unpredictable political 
timetable could, however, have the same hierarchy-flattening consequences. 
Changed political strategies can mean rewriting policy in short order, or the 
sudden glare of media attention can generate ministerial requests for a flurry 
of briefings and papers bringing close and frequent contact with the minister 
(Page, Jenkins 2005:170).  

Liksom en vink i huvudsak ges av en politiker, men i undantagsfall också 

kan tillhandahållas av en mer senior tjänsteman, kan det också tänkas att en 

mer senior tjänsteman undantagsvis kan lyfta frågor från mer juniora tjäns-

temän.  

Att hissa  

En sista vertikal (kunskapsgivande) samordningsmetod som framför allt 

används av tjänstemännen korresponderar mot den föregående beskrivna 

kunskapssökande metoden, att lyfta. Att hissa en fråga har hittills framför allt 
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använts av praktikerna själva för att beskriva det som händer när tjänstemän 

från olika departement i den gemensamma beredningen inte kunnat komma 

överens i olika frågor. Då kallas i första hand enhetscheferna in, och om inte 

de kan lösa frågan hissas den upp till statssekreterarna, och eventuellt däref-

ter till statsråden. Detta i enlighet med principen att frågor i Regerings-

kansliet bör lösas på så låg nivå som möjligt. Om så behövs kan dock frågan 

hissas ända upp till regeringen (Jacobsson, Sundström 2006:176, Premfors, 

Sundström 2007:135). För som framgår av nedanstående citat är hissning 

något som tjänstemännen vill använda endast i undantagsfall:  

Att frågor behöver hissas uppfattas ofta som ett misslyckande bland 
tjänstemännen. Eftersom Regeringskansliet ständigt är överbelastat av 
ärenden är det viktigt att inte för många ärenden hamnar på politisk nivå. En 
viktig del av tjänstemannarollen i departementen är att inte besvära statsråden 
i onödan (Premfors, Sundström 2007:55). 

Det finns ingen given motsvarighet till det svenska hissningsbegreppet i 

litteraturen om organisationer av Regeringskansliets slag. Barker och Wilson 

använder uttrycket ”referring it up” när mer överordnade kolleger informeras 

om en viss fråga (1997:233). Page och Jenkins använder istället begreppet 

“invited” eller “demand-led authority” (Page, Jenkins 2005:140ff, 161ff). De 

skriver: “it is for the policy officials working outside the top levels to deter-

mine when administrative or political superiors should be involved” 

(a.a.:140f). Så här säger till exempel en av deras intervjupersoner: 

Given the technical nature of the job, I have to decide when to involve my 
bosses and ministers. Much of my work is technical but also potentially very 
important stuff. Senior people tend not to have time to get into the nitty-gritty 
stuff, but they are interested in it if it has an impact on wider policy or if it 
will get media coverage or get stakeholders uptight (Page, Jenkins 2005:141).  

I denna undersökning utvidgas därmed begreppet hissning till att också om-

fatta när en tjänsteman på ett visst departement påkallar politikernas upp-

märksamhet i syfte att efterfråga politisk vägledning, en vink, eller för den 

delen för att få en indikation på att en fråga inte är prioriterad av den poli-

tiska ledningen.113 Det vill säga, här översätts invited authority till hissning 

(jfr Jacobsson, Sundström 2006:176, Premfors, Sundström 2007:55, 135). 

Men denna metod är dock inte oproblematisk. Det kräver mycket av tjäns-

temän att de själva ska kunna se morgondagens heta politiska frågor, menar 

Page och Jenkins:  

                                                      
113 I denna avhandling används hissning därmed i intern bemärkelse, det vill säga för samord-

ning på ett visst departement. Hissning har dock vanligtvis använts i den externa bemärkelsen, 

som en metod för samordning mellan två eller flera departement (jfr Premfors, Sundström 

2007:135).  
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Several major government blunders have in recent years involved the apparent 
failure of officials to flag up major issues for ministerial action or decision. 
Ministerial claims that ‘junior officials’ did not inform them of something im-
portant have proved to be a popular first line of defence for ministers who 
have subsequently had to accept a larger share of the blame. Yet such prob-
lems may also be consequences of the invited authority approach. Bringing an 
issue to a minister’s attention does not guarantee that it will be given serious 
consideration, but the invited authority pattern places a large burden on offi-
cials and exposes ministers to substantial risk. It requires extraordinary fore-
sight for an official to identify today’s routine technical detail as the crucial 
political issue of tomorrow (Page, Jenkins 2005:162).  

Page och Jenkins menar dock att det verkar vara ett större problem att tjäns-

temän riskerar att inte hörsammas när de uppmärksammar politikerna på 

potentiella problem (2005:141f).  

Denna metod används således framför allt av tjänstemännen, som hissar 

till sina chefer, som i sin tur hissar till statssekreteraren som kan hissa till 

statsrådet. Men även statsråden kan hissa frågor (till statsministern och/eller 

partiledarna/ett inre kabinett) om inte heller de kan komma överens sinse-

mellan.  

Summering: relation utan interaktion  

Efterfrågan på mer detaljerad politisk styrning i en core executive överstiger 

ständigt utbudet, varför politikerna vid behov både måste kunna ta till sig 

och hålla ifrån sig frågor (Jacobsson 2009:60, jfr Jacobsson 1984:189ff). 

Denna problematik kräver en särskild hantering i den här typen av organisat-

ion, vilket Jacobsson resonerar kring på följande vis: 

Definierandet av vad som är politik förutsätter att politikerna både kan ta 
frågor till sig och hålla frågor ifrån sig. Att ta frågor till sig är ofta enklare än 
att hålla dem ifrån sig. […] Därutöver måste politiker se till att de i hög grad 
kan organisera sig ut ur det dagliga arbetet. Genom att bygga förtroenden och 
lita till professionaliteten i den egna byråkratin kan behovet av daglig styrning 
reduceras (Jacobsson 2009:81).  

Denna genomgång av de metoder som både politiker och tjänstemän har 

tillgång till, visar att det finns utvecklade vertikala samordningsmetoder som 

tillförsäkrar att såväl styrning som återkoppling kan ske, och detta även om 

politiker och tjänstemän inte dagligen och stundligen har möjlighet att mö-

tas.  

När tjänstemännen känner sig osäkra, eller är oeniga med andra tjänste-

män på det egna departementet eller med kolleger på ett annat departement 

om hur en fråga som politikerna delegerat till dem ska lösas, så hissar de 

frågor. De gör det så högt i hierarkin som frågan kräver (enhetschefer – 

statssekreterare – på regerings/statsrådsnivå). Likaså kan politikerna lyfta en 
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fråga där de känner sig osäkra på sitt agerande. På så vis är det också, men 

alls inte endast, tjänstemännens uppgift att bedöma vilka frågor som är vik-

tiga för politikerna. Styrningen sker också mer indirekt, via att politikerna 

ger tjänstemännen vägledning i form av vinkar, och via att tjänstemännen 

tolkar och omsätter dessa. Förutom att vara rutiniserat kan arbetet därför 

också sägas vara ritualiserat, då både politiker och tjänstemän har handlings-

repertoarer att ta till för olika händelser och tillfällen.  

Som nämndes tidigare i detta kapitel uppstår relativt sällan fel i en core 

executive. Fel som uppstår i denna typ av organisation gör det framför allt 

därför att särskilt tjänstemännen kan hamna i olika värdekonflikter och av-

vägningsproblematiker. Det kan till exempel handla om en avvägning mellan 

att i onödan hissa en fråga som visar sig vara ointressant ur ett politiskt per-

spektiv, och därmed uppta politikernas dyrbara tid, och att försumma att 

hissa, just i syfte att hålla politikerna ifrån en till synes ointressant fråga. 

Risken är då att politikerna ges otillräcklig information, då tjänstemännen i 

alltför stor utsträckning förlitar sig på tidigare styrsignaler eller vinkar, som 

inte längre är aktuella (Page, Jenkins 2005:141, 162, jfr Barker, Wilson 

1997). Hur sådana avvägningar ska göras kräver (politisk) fingertoppskänsla 

hos tjänstemännen (Moran 2005:125, 't Hart, Wille 2006:131f). Men meto-

derna som beskrivits är finurligt utformade. Detta för att också kunna han-

tera – och reducera – just osäkerhet, komplexitet, överlastning och de olika 

krav som ställs på den här relationen i denna typ av organisation.  

För att summera kan relationen finnas där även om politiker och tjänste-

män inte träffas, och kan vara ett substitut för (daglig och stundlig) interak-

tion, som ju är ett mer precist begrepp än just relation (jfr Premfors, Sund-

ström 2007:151).114 Och detta tack vare att man som, Jacobsson skriver, hit-

tat ett sätt att organisera sig ut ur det dagliga arbetet (2009:81).  

Dilemmats lösning i en core executive  

Så här tar sig de organisatoriska särdragen, såväl som normerna och meto-

derna i en organisation av Regeringskansliets slag – en core executive – 

alltså sig ut. Dessa visar att en dylik organisation alls inte är oreglerad, åt-

minstone inte i informell bemärkelse. Tvärtom kompenseras den relativa 

frånvaron av formell, nedtecknad reglering med ovanstående normer och 

metoder, och bygger på arbetsfördelning, roller och insocialisering. Till-

sammans representerar de grundläggande institutionella drag som kringgär-

dar relationen mellan politiker och tjänstemän, och som tillsammans funge-

rar som garanter för upprätthållandet av politikernas konstitutionella över-

läge gentemot tjänstemännen, åtminstone teoretiskt. Det potentiella dilem-

                                                      
114 Jämför titeln “‘Arm’s length but hands on’” (Taylor 1997) samt ‘t Harts och Willes uttryck 

“Ways of living apart together” (2006:124). 
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mat i en core executive som beskrevs i det inledande kapitlet, att både orga-

nisationen såväl som politikerna ständigt är överlastade löses därmed genom 

finurliga institutionella arrangemang. Det sker såväl via de normer som dis-

kuterats tidigare i kapitlet, som till exempel lojalitet, förtroende, öppenhet 

och delegering, men också via de metoder för vertikal samordning mellan 

politiker och tjänstemän som också har diskuterats i detta kapitel.  

Vi vet dock ännu ganska lite om just dessa inslag i Regeringskansliet, hur 

vanligt förekommande de är, och hur de i så fall mer konkret tar sig uttryck. 

Eftersom denna relation ännu inte studerats genomgripande kan det dessu-

tom visa sig finnas andra särdrag, normer eller metoder, som framkommer i 

analysen av denna avhandlings empiriska material. Huruvida de normer och 

metoder som redogjorts för här också kan sägas passa in på denna relation i 

andra core executives är dock ytterst en empirisk fråga, som knappast kan 

besvaras i denna undersökning.  

Samtidigt har genomgången i detta kapitel visat att det skett saker på 

strukturell nivå. I det svenska fallet handlar det sammanfattningsvis framför 

allt om att både Regeringskansliet som organisation i termer av antalet an-

ställda, såväl som de politiska staberna blivit större, även om dessa utveckl-

ingstendenser tycks ha stannat av på senare år. Dessutom har Regerings-

kansliet genom åren genomgått ett antal maktskiften.  

Avslutningsvis, som nämndes i det föregående kapitlet kommer de be-

grepp och resonemang som diskuterats i detta kapitel inte att användas expli-

cit, eller för den delen att styra framställningen i de följande fyra empiriska 

kapitlen. Istället är det intervjupersonernas egna berättelser och utsagor som 

bildar kapitelindelning och underrubriker i dessa. De teoretiska resonemang 

och begrepp som förts här kan skönjas först i kapitel nio, som utgör en mer 

övergripande tolkning av relationen mellan politiker och tjänstemän. 
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5. Att respektera hierarkin 

Inledning  

Detta första empiriska kapitel fokuserar på en av två övergripande rollför-

väntningar som finns på politikerna, både från dem själva och från tjänste-

männen. I enlighet med figur ett, som presenterades i kapitel tre, avhandlas 

pilarna A respektive B. Här framhävs de aspekter som har att göra med att 

politikerna förväntas respektera och upprätta hierarkin, närmare bestämt att 

de ska styra och leda departementet och departementsarbetet. Även om poli-

tikerna i någon mån förväntas befinna sig i toppen av denna hierarki, kom-

mer vi dock att bli varse att det är en särskild typ av (icke-hierarkisk och 

informell!) styrning som politikerna i Regeringskansliet i stor utsträckning 

ger uttryck för att de använder sig av, och som de av tjänstemännen också 

förväntas använda. Detta eftersom arbetet i departementet är att betrakta som 

ett lagarbete. Kapitlet är indelat i sex delteman, tillika avsnitt, som har mejs-

lats fram i den abduktiva forskningsprocessen, och som i det följande ska 

illustreras med hjälp av de två intervjustudierna. Det första temat behandlar 

förväntningar på att politikerna ska vara just politiker. Det andra handlar om 

att politikerna förväntas leda departementsarbetet. Det tredje handlar om att 

politikerna ska ha viljor, om än inte viljor med hög grad av konkretion. Det 

fjärde deltemat avhandlar förväntningar på att politikerna ska förmedla sin 

politik och sina viljor till tjänstemännen. Det femte deltemat kretsar kring att 

politikerna, och framför allt statsråden, bör vara beslutsföra. Det sjätte och 

sista deltemat behandlar att politikerna förväntas vara varken alltför formella 

eller för den delen alltför informella.  

Att vara (en stark) lekman 

En första förväntan som finns på politikerna är att de framför allt behöver 

vara just – politiker. Detta råder det ingen större tvekan om, varken i det 

äldre eller det nya materialet. Att i grunden vara politiker innebär att en ut-

gångspunkt för statsrådets verksamhet är att vilja förverkliga det egna parti-

ets och regeringens politik, som följande gamla statsråd resonerar kring:  
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[F]ramför allt ska en bra minister föra reformarbetet 

vidare på den sektor som han då sysslar med, och förverk-

liga partiets intentioner (S 13 GAMMAL).  

Ett nytt statsråd uttrycker sig på ett liknande vis:  

Alltså viktigast, tycker jag, är, det är att göra politiska bedömningar och driva 
arbetet framåt med att genomföra den politik man tycker är rätt (S 8 NY). 

Både de gamla och de nya statsråden är överens om att den expertis som 

behövs just återfinns i departementet, och att det är fullt tillräckligt, som vi 

till exempel kan se i följande passage:  

Fackkunskaper och liknande det har man ju tjänstemän och 

verk som besitter (S 8 GAMMAL).  

Statsrådens intentioner ska därför förverkligas med hjälp av framför allt 

tjänstemännen på departementet. Men även statssekreteraren har här en vik-

tig uppgift, något som denna nya statssekreterare resonerar kring: 

Ja, det är ju det man är, någon sorts spindel mellan ministerns ambitioner 
och idéer, och se till att produktionsapparaten levererar det som ministern 
förväntar sig (SS 14 NY). 

Både nya och gamla politiker använder ofta uttryck som lag och lagarbete 

för att beskriva arbetssättet i departementet.115 Det görs ofta med tillägget att 

det ’måste’ fungera på det viset. Enligt den här föreställningen är statsrådet å 

ena sidan en del av ’laget’, å andra sidan har hon eller han, som den här in-

tervjupersonen säger, en ledande funktion (eller snarare den ledande funk-

tionen) i departementet:  

Departementet är ett arbetslag och de som är där måste 

jobba så att säga som ett arbetslag. Jag menar att ett 

statsråd kan inte heller bara rusa iväg hur som helst, för 

att han är också inne i det här laget, men han har så att 

säga en väldigt ledande funktion och styr väldigt mycket 

av diskussionen och så, det kan man inte sticka under stol 

med (S 4 GAMMAL). 

Ett nytt statsråd uttrycker sig på detta vis:  

                                                      
115 Mot denna bakgrund – att arbetet i departementet framställs som ett lagarbete, och som en 

process och en dialog – framstår flera av de intervjufrågor som ställdes till intervjupersonerna 

i det gamla materialet som (alltför) dikotoma. Men dessa svar är ändå intressanta, eftersom de 

lyfter fram hur de (istället) ser på departementsarbetet. Det gäller till exempel begrepp som 

’underhandskontakter’ och hur beslutsalternativ ska presenteras.  
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[J]ag uppfattade hela det arbete som vi gjorde under de här åren som ett 
fantastiskt teamarbete (S 10 NY). 

När de gamla tjänstemännen resonerar kring vilka förväntningar de har på ett 

statsråd i deras relation till tjänstemännen är det också ett vanligt uttalande 

att denna behöver vara en politiker, med god förankring i regeringen. Detta i 

kombination med att som statsråd ta ansvar för sitt ansvarsområde, det vill 

säga departementets frågor, vilket följande citat av två tjänstemän speglar:  

Han bör vara politiker alltså. Verklig politiker. En god 

politisk förankring i det egna partiet främst men även i 

Riksdagen. En allmänt respekterad politiker. Det är det 

absolut avgörande och i detta, att vara en ’tung’ poli-

tiker, ligger omdömet och samarbetet. Personen som sådan 

(TJM 11 GAMMAL).  

 

För mig spelar det ingen roll [om ministern har tidigare erfarenhet från det 
aktuella politikområdet] utan det viktiga är att man är [en] bra förankrad 
politiker, det tycker jag är viktigare (TJM 34 NY). 

Följande gamla tjänsteman går ett steg längre i sin argumentation; ett stats-

råd med hög status inom regeringen får i högre grad tjänstemännen med sig, 

till exempel vid omläggningar av politiken:  

[D]et ju givetvis vad man bedömer hans status i regeringen 

alltså, som är viktigt. Jag menar ett statsråd som har hög 

status inom regeringen och inom Riksdagen han har 

betydligt större möjligheter att få tjänstemännen med sig 

än ett annat statsråd. Det är helt klart (TJM 11 GAMMAL). 

Denna gamla statssekreterare är inne på samma spår: 

[J]ag skulle säga att om statsrådet hade den bakgrunden 

det tror jag var hos oss i varje fall väldigt viktigt för 

att statsrådets meningar inåt i departementet också fick 

väldigt stor tyngd. Det var inte ett allmänt tyckande utan 

det var genomtänkta uppfattningar som kom fram och jag 

tror det var den egenskapen, om vi tar statsrådet, som 

gjorde att han fick ett stort inflytande i själva departe-

mentsarbetet (SS 1 GAMMAL). 

Tjänstemännen påpekar ofta att de föredrar statsråd som är starka eftersom 

det gör deras arbete roligare, viktigare och lättare, något som uttrycks av 

följande gamla tjänsteman:  

Är han [statsrådet] en stark politiker så lyckas han 

därmed också sätta sin prägel på departementet. Det är 
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förankringen i sitt eget parti och i Riksdagen (TJM 21 

GAMMAL).  

Ett vanligt svar från intervjupersoner i det gamla materialet på frågan om 

vad som skulle kunna äventyra den politiska ledningens inflytande är att 

avsaknaden av ett ’starkt’ statsråd innebär ett litet inflytande över departe-

mentet. Men även för statssekreterarna underlättas arbetet om statsrådet upp-

fattas som ’tungt’ i regeringen, som vi kan se i följande citat:  

Jag hade ju under betydande perioder den förmånen att sit-

ta med sådana som hade ett stort inflytande och det 

[gjorde]… [VAR DET STOR SKILLNAD?]116 Det är en dj-a 

skillnad (SS 7 GAMMAL). 

En gammal tjänsteman och ett nytt statsråd resonerar på detta vis kring var-

för det är att föredra att ett statsråd samtidigt bör vara en ’bra politiker’: 

Han bör vara en bra politiker. Därmed har han ett förtro-

endekapital som smittar av sig på departementet (TJM 21 

GAMMAL).  

 
Den externa framgången, att ministern lyckas det är ändå väldigt viktigt för 
moralen (S 12 NY). 

Att det underlättar för både statssekreterarna och tjänstemännen, men även 

för statsråden själva att ha en hög status i regeringen kan förstås på så vis att 

Regeringskansliet i grunden är en förhandlingsorganisation, där förhandling-

ar sker på olika nivåer, och som ytterst avgörs i regeringen som fattar kollek-

tiva beslut. Departementen och enheterna i Regeringskansliet använder sig 

av passiv samordning i förhandlingar med sina motsvarigheter. Därför blir 

det snabbt känt vilka statsråd – men i hög grad även statssekreterare – som 

har en bättre förhandlingsposition än sina motsvarigheter. Detta smittar – i 

positiv bemärkelse – av sig nedåt i organisationen. Ett starkt statsråd, tillika 

en stark politisk ledning, underlättar tjänstemännens arbete. Detta eftersom 

även de förhandlar med sina motsvarigheter i politikernas ställe. Ett nytt 

statsråd uttrycker sig kort och gott på detta vis:  

Svaga statsråd förlorar, starka statsråd vinner. Svaga departement förlorar (S 
11 NY).  

För tjänstemännen finns det dessutom en annan positiv bieffekt med ett 

framgångsrikt statsråd, vilket följande nya tjänsteman poängterar: 

                                                      
116 I den empiriska framställningen markeras det som intervjuaren (antingen TL, AB eller CN) 

säger med versaler inom klamrar.  
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Nej, men det är ju roligt med politiker som är framgångsrika och syns utåt 
och som gör bra ifrån sig, så att man kan vara lite stolt över sitt statsråd, 
[skratt] det är ju roligt också som tjänsteman (TJM 7 NY).  

Detta handlar alltså även om att man som tjänsteman vill kunna spegla sig 

själv i statsrådet, att få en bekräftelse på ha varit med och bidragit till denna 

framgång:  

Man vill ju se upp till sitt statsråd. Man vill helst inte ha ett statsråd som gör 
bort sig i TV-rutan, alltså ett statsråd som är kunnigt, som säger rätt saker för 
att det läggs ner väldigt mycket möda ifrån alla i departementet på att briefa 
statsrådet, att förse statsrådet med talepunkter etc. Man vill nog gärna få 
kvitto på att det där har gått hem och att polletten har trillat ner (TJM 6 NY).  

En annan ny tjänsteman beskriver statsrådsrollen såväl som de faktiska stats-

råd denna arbetat med på detta vis:  

Det ställs oerhörda [poängterar] krav på statsråd. De måste ha ett snabbt in-
tellekt, det vill säga de måste vara begåvade. Och jag har heller inte träffat 
något statsråd [som] inte är begåvat vill jag dessutom tillägga (TJM 1 NY).  

Många intervjupersoner, både ’nu’ och ’då’, statsråd, statssekreterare såväl 

som tjänstemän anser att en avgörande faktor för att som statsråd få ett stort 

inflytande över departementsarbetet är att ha en stark politisk vilja, något 

som följande två statsråd uttalar sig kring: 

Utöver kunskaper då krävs naturligtvis andra egenskaper, 

de viktigaste där är naturligtvis ett ansvarsmedvetande 

som måste finnas utan det måste också finnas en vilja till 

makt, tror jag, för att kunna styra för att kunna vara ett 

effektivt statsråd (S 3 GAMMAL). 

Men det finns en annan viktig aspekt av att vara en stark politiker. Det är det 

faktum att politikerna måste hantera både kraven från den egna organisation-

en, med en ärendeflod som aldrig sinar, såväl som en utifrån kommande 

efterfrågan. Här kommenterar ett nytt statsråd risken med att bli alltför hän-

delsestyrd, och poängterar i och med detta behovet att veta vad man vill 

åstadkomma: 

Händelsestyrt? Alltså händelsestyrd är man ju hela tiden i Regeringskansliet, 
men sen har ju en minister en agenda [skratt] och… Eller jag har det alltid, en 
agenda, jag sätter upp vad det är jag vill göra under de här, under viss tid 
som jag har, lägger fram vad ska jag göra, i vilken ordning ska det göras. För 
annars får man fan ta mej ingenting gjort, det är min erfarenhet. Låter man 
sig vara händelsestyrd då sätter man inga avtryck och jag har både jabbat 
med ministrar och sett andra från andra partier som har gjort så och då blir 
det inget, alltså då minns man inte vad de har gjort [skratt]. De har varit mi-
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nistrar, men man kan inte säga vilken stor reform man kan förknippa den 
personen med eller vad den gjorde (S 8 NY). 

Än viktigare än att som statsråd ha vissa specifika erfarenheter är att ha vissa 

’egenskaper’ och förmågor. Många statsråd talar om att det de framför allt 

kan bidra med i departementsarbetet är ett ’sunt förnuft’, ’omdöme’ tillika 

’politiskt omdöme’, ’distans’ och ’känsla för politik’, vilket här uttalas av ett 

gammalt och ett nytt statsråd:  

Fortfarande så [är] den viktigaste egenskapen i alla fall 

ett sunt förnuft. [Därför att] du har alltid tillgång till 

en väldig massa duktigt folk. Du har i princip de bästa 

experterna i landet som du kan utnyttja (S 1 GAMMAL).  

 
[D]et viktigaste är naturligtvis, ja omdöme, omdöme/politiskt omdöme. Det 
behöver man ha när man är statsråd (S 9 NY). 

Ett annat nytt statsråd är lite mer konkret vad gäller den kompetens statsrådet 

framför allt bör ha:  

Är det någonting vi politiker ska avkrävas som kompetens, så är det 
förmågan att man med sina värderingar och sina väljares intressen [kan] sät-
ta sig in i nya svåra saker (S 2 NY). 

Många av de äldre, men även de nya politikerna, påpekar visserligen att det 

är viktigt med parlamentarisk erfarenhet. Andra erfarenheter än de rent poli-

tiska, om än inte helt oväsentliga, tycks dock vara underordnade. Visserligen 

kan andra erfarenheter underlätta det egna arbetet, som till exempel tidigare 

erfarenhet av Regeringskansliet och förvaltningen. Det kan även underlätta 

tjänstemännens arbete om statsrådet har vissa kunskaper på det aktuella poli-

tikområdet. Det kan förvisso också vara meriterande att till exempel vara 

väldigt kunnig på och ha tidigare erfarenhet från sakområdet, kanske särskilt 

vad gäller departement med hög specialisering, till exempel att snabbt lära 

sig facktermer. Men det handlar snarast om förmågan att relativt omgående 

kunna sätta sig in i ett sakområde som kanske är helt nytt. Detta gäller även 

statssekreterarna, som inte heller behöver ha djupgående kunskaper inom 

fackområdet, men däremot förmågan att snabbt ta till sig dessa kunskaper. 

Det finns dock en gradskillnad mellan statsrådet och statssekreteraren, där 

den senare generellt sett förväntas vara mer insatt än statsrådet, även om det 

finns utrymme för variationer i hur den aktuella konstellationen statsråd-

statssekreterare ser ut. Men som en gammal tjänsteman uttrycker sig, det är 

inte det som i slutändan är avgörande för huruvida man blir ett bra statsråd 

eller inte:  

En minister bör väl ha bred samhällserfarenhet skulle jag 

vilja säga, och det är bra om han har lätt för att sätta 
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sig in i frågor ganska snabbt. Ser det väsentliga i det, 

kan ställa de rätta frågorna och så vidare. Däremot är det 

inte helt nödvändigt att de så att säga är fackmänniskor 

inom det område som de arbetar inom. Det är inte helt nöd-

vändigt, men de skall kunna se det väsentliga i det som 

man arbetar med. [KUNSKAPER DÅ?] Ja, det varierar ju. Det 

är ju ingen relation mellan vad man kan säga teoretiska 

kunskaper och skicklighet som minister. Det är heller ing-

en negativ korrelation så att säga, ju mer kunskaper desto 

sämre minister, även om det ibland har förekommit. Det är 

ganska likgiltigt egentligen, det är andra egenskaper som 

är avgörande för om man är en bra minister eller inte (TJM 

15 GAMMAL). 

Statsrådet behöver heller inte ha några framträdande administrativa talanger. 

Det finns andra som är bättre lämpade för detta tycker såväl de flesta politi-

ker som tjänstemän. Däremot anser tjänstemännen att statsråden behöver 

vara så pass kompetenta på detta område att de så att säga kan ’administrera 

sig själva’, i bemärkelsen ’inte strula till det alltför mycket’ för tjänstemän-

nen på departementet.  

Politikerna förväntas således i huvudsak vara politiker, och inte tjänste-

män (eller något annat). Denna förväntan gäller dock i högre grad statsrådet 

än statssekreteraren. Det finns inte från tjänstemännens sida samma krav på 

statssekreteraren, även om många säger att det är en fördel om också stats-

sekreteraren har politisk erfarenhet. Men där handlar det mer om att vara en 

’politisk person’ (eller att åtminstone inte vara en ’politisk idiot’), och om att 

komplettera det egna statsrådet, snarare än att ha en egen politisk förankring 

i partiet.117 Att komplettera det egna statsrådet kan dock innebära att även 

statssekreteraren, beroende på konstellationen statsråd-statssekreterare, be-

höver vara en mer eller mindre renodlad politiker-typ. På grund av dessa 

variationer, som finns både i det gamla och det nya materialet, är det inte 

givet att statssekreteraren idag ska vara mer av politiker än i den äldre under-

sökningen. 

Att leda departementsarbetet 

En andra förväntan på politikerna handlar om att de ska styra och leda depar-

tementsarbetet. Det är tydligt att åtminstone de gamla statsråden och stats-

sekreterarna anser att deras främsta medel för att förverkliga sina viljor är 

genom att leda detta arbete.118 Detta verkar vara nära sammankopplat med 

                                                      
117 Mycket riktigt besvaras frågor av slaget, ’är statssekreterarens roll framför allt politisk 

eller administrativ’, ofta med svar av karaktären både-och eller varken-eller.  
118 De nya har inte lika explicit fått frågan, där de gamla intervjupersonerna har fått rangordna 

olika alternativ. 
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förväntan på att politikerna ska vara just starka politiker, som behandlades i 

det förra avsnittet, vilket vi kan se i följande citat av ett gammalt statsråd:  

Ja, jag skulle ungefär vilja jämställa här att leda depar-

tementsarbetet politiskt och att representera departemen-

tet i regeringen. Det är via de två vägarna jag så att 

säga påverkar mitt område (S 9 GAMMAL). 

Följande gamla statsråd understryker att det just är statsrådet som ska leda 

departementsarbetet:  

Sen att då leda departementsarbetet politiskt. Jag menar 

det är ju där du har din andra huvuduppgift, alltså att se 

till att departementet inte styrs av tjänstemännen eller 

några andra utan i de politiska frågorna är det du som 

statsråd som ska styra (S 1 GAMMAL).119  

Men det finns även uttalanden i det nya materialet av detta slag:  

[D]u måste ju visa någon slags ledarskap, det är så man bevarar förtroendet 
(S7 NY). 

Som detta citat förtäljer, handlar det också om en förtroendefråga. Att som 

politiker vara en stark ledarfigur på departementet handlar om att via detta 

förtroende ta kontroll över arbetet, att inte låta sig styras vare sig av tjänste-

männen eller andra, med andra ord om att ha en egen agenda. Om statsrådet 

eller den politiska ledningen generellt skulle vara svag i detta avseende, 

lyckas dock tjänstemannaorganisationen ändå producera det allra nödvän-

digaste. Så här säger till exempel en gammal statssekreterare:  

Ja, alltså det går säkert att vara ett statsråd av mycket 

litet inflytande, apparaten kan vara självgående, utan 

styrning och ledning. Om den inte får nån styrning och 

ledning, så kommer det lika fullt fram både budgetpropo-

sitioner och de andra dokument som så att säga formellt 

erfordras (SS 8 GAMMAL). 

Även om en majoritet av de gamla statsråden alltså säger att deras allra vik-

tigaste uppgift som statsråd är att leda departementsarbetet politiskt, så näm-

ner ett flertal statsråd i både det äldre och nyare materialet också behovet av 

att stå i ständig kontakt med väljare, intresseorganisationer via resor ute i 

landet och så vidare. Följande statsråd menar dessutom att det är via dessa 

                                                      
119 Den första arbetsuppgift som denna intervjuperson tycker är viktig, är att resa och känna 

av stämningar ute i landet.    
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utåtriktade aktiviteter som denna kan ha, och anser sig ha, ett övertag gent-

emot tjänstemännen och deras expertis:  

Jag reste aldrig under 125 dagar ute i landet, inte bara 

då naturligtvis för agitation utan också för att känna av 

stämningar ute och så där, det gav en… Det var ju där som 

man hade ett övertag gentemot tjänstemän och annat, man 

kunde då säga att då måste jag ta hänsyn till vad man 

tycker ute, och det här och det här har jag uppfattat som 

viktigt (S 1 GAMMAL). 

För statsrådet handlar ledningen av departementet snarast om att ange hu-

vudinriktningar, eller kanske till och med bara ett övergripande intresseom-

råde, medan det faller på statssekreterarens lott att mer handfast försöka om-

sätta statsrådets intentioner till faktisk politik. I praktiken är det därför stats-

sekreteraren som i stor utsträckning leder departementsarbetet, vilket här 

poängteras av en gammal statssekreterare: 

Statsrådet hinner bara ta upp de stora besluten och grund-

läggande riktlinjerna, sen finns då hela arbetet i att 

följa upp dessa beslut, utforma dem etc. Där får statssek-

reteraren ta på sig ganska stort jobb (SS 2 GAMMAL).  

Den mer övergripande ledningen av departementsarbetet är därmed statsrå-

dets uppgift, medan det tillfaller statssekreteraren att på en mer konkret, 

administrativ nivå leda departementsarbetet, att se till att ’maskineriet’ flyter. 

”[D]et låter som något som jag inte är riktigt kompetent för.”, säger till ex-

empelvis ett gammalt statsråd om denna uppgift (S 10 GAMMAL). Ett nytt 

statsråd är inne på ungefär samma linje: 

Som statsråd leder man ju så klart departementet, men statssekreterarens 
roll är ju än mer att vara inne i det vardagliga (S 4 NY).  

Ett gammalt statsråd resonerar på detta vis kring det nästan omöjliga i att 

som statsråd ha överblick över alla de processer som pågår på departementet:  

Så ha överblick om vad som händer på alla möjliga områden 

som jag inte tror att ett statsråd riktigt orkar ha. Och 

också då svara för nån sorts daglig ledning av arbetet i 

departementet. En statssekreterare är ju tillstädes oftare 

än statsrådet är (S 13 GAMMAL). 

En hel del intervjupersoner, både i det gamla och det nya materialet, gör 

liknelsen att statsrådet är departementets arbetande styrelseordförande, me-

dan statssekreteraren är en mer operativ verkställande direktör. Så här ut-

trycker sig ett gammalt respektive ett nytt statsråd:  
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En statssekreterare är ett departements VD (S 2 GAMMAL).120  

[O]m man ska likna det vid något så är statssekreteraren VD och statsrådet 
som en arbetande styrelseordförande, (S 9 NY). 

Statsrådet, som behöver kunna ha många bollar i luften, verkar därför i 

mångt och mycket genom statssekreteraren, som ett nytt statsråd uttrycker 

sig (S 10 NY). Detta kräver framför allt att statssekreteraren finns till hands 

mer eller mindre varje dag, en förväntan på politikerna som kommer att be-

handlas i nästa kapitel.  

Ett gammalt statsråd understryker dock att det inte är statssekreteraren 

som bör vara den styrande och ledande figuren på departementet:  

Nej, det ska inte finnas två i departementet som agerar 

politiskt. Det måste vara statsrådet, inte statssekrete-

raren. Han får acceptera sin roll, tycker jag, att han är 

en nära medarbetare till statsrådet. Det måste bli ut-

gångspunkten. Sen är det självfallet så att man, om man 

eftersträvar liksom att komplettera varandra i arbetet så 

kan det bli en viss ansvarsfördelning (S 6 GAMMAL).  

Detta synsätt går igen hos denna gamla statssekreterare: 

För det första är det självfallet så att statsrådet är 

medlem av regeringen och som sådan alltså skall vara med 

och utforma regeringspolitiken. Det är naturligtvis det 

första. Det andra är givetvis att vara politiskt ledande 

och styrande inom departementet (SS 2 GAMMAL). 

En hel del tjänstemän uttalar också en stark preferens för att det bör vara 

statsrådet och inte statssekreteraren som är den styrande figuren på departe-

mentet:  

Nej, det tycker jag väl inte att han [statssekreteraren] 

ska göra [sköta vissa saker självständigt]. Det beror på 

om statsrådet delegerar till honom, de ska i samförstånd i 

så fall ha delat upp jobbet (TJM 17 GAMMAL).  

Alltså jag tycker att det är förvirrande med en statssekreterare som är den 
som för [poängterar] politiken. Därför att statssekreteraren har inte det ar-
betet inåt i regeringen faktiskt på samma sätt. Och då kan det vara svårt att 
förstå grundvalen för statssekreterarens politiska ställningstagande, vad är 
det? Är det en tolkning av regeringens och statsrådets? Eller är det i hög grad 
en egen politik och hur hänger den ihop med regeringens politik? Så att det 
är ju en politisk [poängterar] tjänst, absolut att du ska kunna ersätta 
statsrådet, men det måste vara tydligt att det är en del av regeringens politik 

                                                      
120 Detta är ett skriftligt intervjusvar.  
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helt enkelt. Och att statsrådet ställer sig bakom den här politiken. Jag tycker 
det är enklare om statsrådet formulerar politiken tydligt. Sedan kan ju 
statssekreteraren tydliggöra politiken och föra över den i arbetet med själva 
sakfrågorna, ska ju vara den länken (TJM 33 NY). 

Helst vill därför tjänstemännen inte att statssekreteraren ska anta rollen av ett 

slags ’vice’ eller ’junior’ minister som självständigt sköter vissa frågor eller 

områden. Andra tjänstemän menar att det kan fungera, och har fungerat, 

ändå:  

Vi har haft olika typer, vi har haft typen där statssekre-

teraren och statsrådet har varit hand i handske så att man 

egentligen inte har vetat vem som talade, om jag får ut-

trycka mig bildligt. Vi har haft där statssekreteraren har 

spelat rollen av minister och gjort alldeles utmärkt och 

där ministern nästan har spelat rollen av statssekreterare 

och allting har fungerat (TJM 19 GAMMAL). 

Detta tyder på en flexibilitet från tjänstemännens sida, att konstellationen 

statsråd och statssekreterare faktiskt kan se ut på olika sätt, vilket den också 

gör i praktiken. Det finns redan i det äldre materialet exempel på starka 

statssekreterare, vilket tyder på att det åtminstone delvis handlar om ett per-

sonberoende snarare än om en förändring över tid. Men det viktigaste för 

tjänstemännen är att rollfördelningen dem emellan är tydlig. Då spelar det 

mindre roll för tjänstemännen vilka roller de har inbördes. Det underlättar 

således för tjänstemännen att statsrådet och statssekreteraren är ett ’team’ 

som kompletterar och är samförstådda med varandra, att dessa två sinsemel-

lan har förtroende för varandra. Om de däremot inte är det kan det utgöra ett 

störningsmoment för tjänstemännen, vilket framgår av detta citat: 

Det kan vara väldigt störande när de [statsråd och stats-

sekreterare] faktiskt inte riktigt förstår varandra (TJM 

17 GAMMAL).  

Därför är det ett vanligt uttalande i de två intervjuundersökningarna att det är 

viktigt att statsråd och statssekreterare är mycket samkörda, som framgår av 

de två följande passagerna: 

Det är klart att det är bra om de är väldigt samkörda, det 

tror jag är ganska viktigt att de båda är så att säga po-

litiskt väl orienterade, men skillnaden är naturligtvis 

den att statsrådet har att mer direkt i departementet re-

presentera den politiska beslutsprocessen och att också så 

att säga uttala den politiska viljan i departementets ar-

bete, medan statssekreteraren mera ska se till att maski-

neriet löper så att säga i departementet (S 4 GAMMAL). 
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Statssekreteraren är en mycket viktig person och det är väldigt viktigt att 
personkemin fungerar mellan statsråd och statssekreterare, om man ska få 
något uträttat (S 9 NY). 

En gammal statssekreterare resonerar på följande vis kring att vara statsrå-

dets förtroendeman eller förlängda arm i departementet, som statssekrete-

raren ibland liknas vid av intervjupersonerna:  

För att det här ska fungera så förutsätter det utomordent-

ligt gott samarbete och samförstånd mellan den som i prak-

tiken sköter om [det] operativa arbetet i departementet, 

ansvaret för det operativa arbetet, och den som i sista 

hand hade beslutet. Det betyder ju att i praktiken fanns 

det ingen möjlighet för statsrådet att delta i mer än en 

liten del av detta. Men då måste man som statssekreterare 

veta att det beslut som på hans vägnar fattades, var det 

han själv skulle ha tagit. I varje fall de statsråd som 

jag arbetade med vi hade sånt utomordentligt gott nära 

förhållande att antingen visste jag att det var fullstän-

digt garanterat eller gick jag in till honom och drog 

snabbt för honom, om det var nån tvekan eller så (SS 7 

GAMMAL).  

Att uttalanden av detta slag rörande ansvarsfördelningen mellan statsrådet 

och statssekreteraren återfinns även i det gamla materialet, tyder på att det 

trots allt inte handlar om en särskilt stor skillnad vad gäller förväntan att leda 

departementsarbetet, mellan de två undersökningarna.  

Ett nytt statsråd upplevde det också som en risk att i alltför hög grad 

klampa in på statssekreterarens område, att man behöver måna om statssek-

reterarens rollutrymme:  

Och det är ju statssekreterarens roll att leda det politiska arbetet bland våra 
pol-sakar, och [hon eller han] ska hålla dialogen med tjänstemännen. Så att 
om man då som statsråd går in för ofta och tycker till, då negligerar du ju 
statssekreteraren och förminskar [henne eller honom]. Så att det har varit 
väldigt mycket i så fall en dialog med statssekreteraren (S 10 NY).121  

Även om det finns ett givande och tagande i relationen mellan statsråd och 

statssekreterare tycks risken att man som statsråd känner sig lite vid sidan av 

ändå finnas. Denna företeelse dyker dock upp först i det nya materialet.122 

Samma nya statsråd som ovan fortsätter på samma tema:  

                                                      
121 Om någon av de nya intervjupersonerna i sina uttalanden använder personliga pronomen 

såsom hon eller han (och så vidare), har detta av integritetsskäl ersatts antingen med [han eller 

hon] (eller motsvarande) eller av den position som intervjupersonen åsyftar.    
122 Det bör kanske tilläggas att det framför allt handlar om några borgerliga statsråd, som vid 

intervjutillfället inte suttit på sin post mer än cirka (drygt) ett och ett halvt år vid in-
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Sen vet jag liksom inte riktigt hur det skulle sett ut, det är ungefär som vi har 
det här svenska med att vi har myndigheter som, där man inte får gå in och 
styra och ställa, till exempel [nämner namnet på en myndighet]. Å ena sidan 
var jag ytterst ansvarig för [nämner namnet på samma myndighet som i fö-
regående mening], å andra sidan fick jag inte gå in och tycka till om deras 
verksamhet. […] Man kunde styra på det och det och det sättet, men jag fick 
inte [poängterar] gå in och rodda. Det är likadant här egentligen, jag kan 
styra genom att ge ingångar, ge synpunkter, men i slutändan så att säga så (S 
10 NY)… 

Detta citat sammanfattar ganska väl förväntningarna på statsrådet, då det 

handlar om att styra genom att ’ge ingångar’ snarare om att vara ’inne och 

rodda’ i alltför hög grad. Detta leder oss också över till nästa deltema.  

Att [inte] ha [’SMARTa’] mål  

Nästa förväntan på politikerna är att de ska ha politiska mål och visioner. 

Sådana har de nyblivna statsråden ofta, om än med varierande konkretions-

nivåer. Dessa mål och intentioner är dock relativt sällan preciserade, färdig-

formulerade, definitiva, ’listade’ eller ens nedskrivna – det vill säga 

’SMARTa’123 – även om det finns sådana exempel också. Det handlar oftare 

om viljor och intentioner på en mer övergripande nivå. Det kan till exempel 

handla om övergripande mål för mandatperioden, och tankar kring vilka 

politiska frågor som kommer att bli nödvändiga att ta tag i under den kom-

mande perioden, men även betydligt vagare mål än så, vilket belyses i föl-

jande citat:  

Det beror ju på vad du menar med mål, men eftersom jag var 

försvarsintresserad, så var det ju då att komma in och det 

skulle tas försvarsbeslut, och då var det ju det det 

gällde och då visste man vad man ville försöka åstadkomma 

(S 9 GAMMAL). 

Jag hade ett antal saker som jag tyckte och tänkte var fel (S 1 NY).  

Däremot är det viktigt att som statsråd på ett övergripande plan veta vad man 

vill åstadkomma, som ett nytt statsråd resonerar kring:  

                                                                                                                             
tervjutillfället. Det skulle därför kunna handla mer om en avsaknad av regerings- och 

Regeringskansli-vana än en skillnad som beror på partitillhörighet.  
123 Enligt den rationalistiska styrmodellen bör mål som sätts upp av politiker för att ge-

nomföras av tjänstemännen vara ’SMARTa’ i bemärkelsen Specifika, Mätbara, Accepterade, 

Realistiska samt Tidsatta (Sundström 2003:11). Se kapitel fyra där denna styrmodell intro-

duceras.  
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Jag tror att tjänstemännen uppskattar chefer som vet vad de vill och som ut-
strålar handlingskraft och vilja att göra något (S 2 NY). 

Även statssekreterarna vill och behöver veta hur och var statsrådet står i 

olika frågor: 

Jag menar att det i de grundläggande frågorna är väldigt 

viktigt att man får klart för sig statsrådets intentioner. 

Det är ingen tvekan om det. Och att statsrådet har så att 

säga en vilja (SS 2 GAMMAL).  

Att kunna förmedla dessa viljor och intentioner till organisationen är ytterli-

gare en förväntan på statsråden och politikerna som diskuteras i nästa av-

snitt.  

Inte heller förväntar sig tjänstemännen att politikerna ska ha formulerat 

konkreta och precisa mål. Det de förväntar sig handlar snarare om att politi-

kerna, och då framför allt statsrådet, ska ange de övergripande inriktningarna 

för departementsarbetet, och även ta de övergripande initiativen på detta 

område, vilket en gammal respektive en ny tjänsteman resonerar kring i föl-

jande citat:  

Den första och viktigaste uppgiften tycker jag är att han 

skall inrikta och leda hela departementets arbete mot ge-

mensamma mål. Och det skall han göra tillsammans med 

chefstjänstemännen (TJM 12 GAMMAL).  

 
[T]ydliga politiska mål det [är] oerhört [poängterar] väsentligt för att det ska 
fungera bra (TJM 28 NY). 

Det räcker dock nästan att statsrådet eller politikerna visar ett intresse för en 

viss fråga eller ett område, att de ’pekar’ i en viss riktning. Visionerna kan 

befinna sig på en relativt abstrakt nivå, vilket följande citat av en gammal 

respektive en ny tjänsteman visar:  

Om jag nu fortfarande har det ur min synpunkt så är ju det 

viktigaste att han klart markerar att han har ett intresse 

för de här frågorna som vi sysslar med. Och att han eller 

hon står till förfogande när man vill prata om de här 

frågorna, möjligen att han någon gång markerar ett initia-

tiv, något mera övergripande, att nu tycker jag att vi 

skall satsa på det här området, ta till exempel som 

[statsrådets för- och efternamn] nu på ett helt annat om-

råde, säger att vi skall satsa på alkoholen, men i övrigt 

får väl, behöver han inte direkt ta initiativ, utan att 

han har ett intresse, att han ställer upp när vi behöver 

det och att han någon gång markerar inriktningen (TJM 19 

GAMMAL). 
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En sak som jag tycker är väldigt viktig. Det är ju att klargöra, tolka, förstå, 
beskriva, ’vad är [poängterar] det nu för politiska frågor som är [poängterar] 
på dagordningen?’, ’vad är det vårt arbete kommer att handla om?’. Och sät-
ta någon slags övergripande inriktning för ’det här är politiken, det är här vi 
rör oss, det här är de viktiga frågorna’ (TJM 33 NY). 

Intrycket är därför att tjänstemännen generellt sett har väldigt låga krav på 

politikernas mål, de behöver långtifrån vara ’SMARTa’, även om det finns 

ett par nya tjänstemän som tycker att målen bör vara så specificerade och 

konkreta som möjligt. Tjänstemännen kan, som vi kommer att se i det sista 

empiriska kapitlet, till och med hjälpa till att utveckla och mejsla fram poli-

tikernas intentioner. Det tycks därför till och med vara så, att tjänstemännen 

föredrar att politikerna har den här typen av mindre konkreta och specifice-

rade mål, som inte heller behöver vara nedskrivna. Med andra ord handlar 

det snarare om att politikerna bör ha viljor och visioner. Detta kan förstås på 

så vis att tjänstemännen annars nästan skulle diskvalificera sig själva, de 

föredrar därför att det finns ett utrymme att få vara med och vidareutveckla 

och konkretisera dessa visioner, och de vill inte gärna att politikerna i onö-

dan lägger sig i detaljfrågor, något vi återkommer till i framför allt nästa 

kapitel. Däremot råder det ingen tvekan om att de föredrar politiker som på 

ett övergripande plan vet vad de vill åstadkomma. 

Att förmedla politik  

Som just framkommit behöver politikerna, och då framför allt statsrådet, ha 

politiska visioner. En ytterligare förväntan på politikerna, som gäller statsråd 

såväl som statssekreterare, är att dessa behöver förmedlas till tjänstemännen. 

Det är därför ett vanligt uttalande att ett (bra) statsråd måste kunna kommu-

nicera sin vilja till sina medarbetare på departementet, vilket dessa två stats-

råd resonerar kring: 

Ja, försöka göra klart vad det är man vill, så att tjäns-

temännen vet i vilken riktning de ska jobba, alltså för-

söka vara så tydlig som möjligt om det man önskar. [HUR 

BÄR MAN SIG ÅT FÖR ATT BLI DET DÅ?] Man får ju först börja 

med sig själv. Så man är klar över vad man vill själv, och 

sen är det ju bara att försöka uttrycka det på olika sätt 

(S 13 GAMMAL). 

Det jag tror är viktigt det är förmågan att dels som departementschef kunna 
beskriva vad det är man vill uträtta under den tiden som man är, det vill säga 
att man har någon form av vision, mål för verksamheten, att man är tydlig 
med vad man vill och varför man vill göra det man säger att man vill göra (S 6 
NY).  
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Denna förväntan delas också av tjänstemännen:  

Ja, statsrådens viktigaste uppgift är självfallet att ge 

de närmaste medarbetarna, skall vi säga, politiska signa-

ler. Hur bör man handla i en viss fråga ur politisk syn-

punkt (TJM 15 GAMMAL)?  

Som vi såg i föregående avsnitt handlar det dock inte om att dessa visioner 

behöver vara konkreta. Det kan handla om relativt opreciserade viljeyttring-

ar. Det vanliga, i den gamla såväl som den nya undersökningen, är därför 

inte att en ny politisk ledning håller något linjetal eller har något event där de 

delger departementet sina intentioner, utan det sker oftast pö om pö, i det 

löpande arbetet: 

Hördudu, den erfarenhet jag har i det här departementet 

med skiftningar av statsråd, så har det inte varit någon 

inskolning alls, utan intentionerna har kommit fram under 

tidens gång alltså, och ärendenas, när ämnena har kommit 

upp så att säga (TJM 11 GAMMAL).  

Inte heller sker förmedlandet av dessa viljor företrädesvis i skriftlig form, 

även om tjänstemännen läser och tolkar olika typer av ärenden och texter. 

Det sättet på vilket politikerna förmedlar sin politik till tjänstemännen sker 

minst lika ofta via den löpande verksamheten och interaktionen såväl som 

under mer formella omständigheter, såsom beredningar. Många politiker, 

både ’då’ och ’nu’, framställer som vi sett tidigare i detta kapitel arbetssättet 

i departementet just som ett samarbete, som en växelverkan mellan politiker 

och tjänstemän, som en ständigt pågående dialog som är svår att dela upp i 

olika sektioner och faser. Det är också via denna dialog, via detta lagarbete, 

som tjänstemännen företrädesvis ges möjlighet att lära känna statsrådets 

viljor och intentioner, vilket framgår av följande citat: 

[D]et är väl aldrig så att ett statsråd [säger att] så här 

exakt ska jag ha det, gå nu och skriv propositionen, utan 

det måste naturligtvis alltid ske ett samarbete (S 8 

GAMMAL). 

För att ’arbetslaget’ ska kunna ta hand om statsrådets intentioner, en tematik 

som tas upp i det sista empiriska kapitlet, blir det också viktigt att politikerna 

kommer in tidigt i en process. Generellt sett kommer statsrådet in i början 

och i slutet av ett projekt eller en fråga, däremellan tar statssekreteraren över 

i hög grad. Generellt sett är det så, att ju viktigare fråga, process eller pro-

jekt, desto vanligare att statsrådet vill vara – och är – med från början, för att 

då delge sina intentioner. Det upplevs generellt sett också som lättare att 

påverka ju tidigare i processen man kommer in, något som här uttrycks av 

följande gamla statsråd:  
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Och ju tidigare du är med och styr inriktningen, desto ti-

digare kan du naturligtvis påverka beslutet. Det hindrar 

inte, att det inte går att ändra (S 4 GAMMAL). 

Att komma in tidigt i processen blir ännu viktigare den första tiden som 

statsråd. Detta eftersom tjänstemännen med tiden lär sig vad och hur statsrå-

det och den politiska ledningen kommer att ha för inställningar i och till 

olika frågor. Det är därför också generellt så att tjänstemännen i början be-

höver få lite större portioner av denna överföring eller förmedling. Därför 

underlättas denna process om politiker och tjänstemän ganska så snart lär 

känna varandra, vilket framgår av följande intervjupassager:  

[D]et är [blir] ju lättare på det sättet att man lär ju 

känna sina medarbetare personligen, jag menar det är ju 

väldigt viktigt med den personliga kommunikationen och hur 

man uttrycker sig och man förstår varandra, det tar ju en 

tid innan man gör det (S 11 GAMMMAL). 

 

[J]ag tror det är skillnad i början på en mandatperiod och i slutet på en man-
datperiod, därför att jag satt i slutet på en mandatperiod, de visste väldigt 
[poängterar] väl vad [statsrådets förnamn] tyckte. Alltså de hade lärt känna 
[statsrådets förnamn] under tre år, de visste att ’ja men [statsrådet] lutar åt 
det här, [statsrådet] hanterar det här’ och då kunde de väga in det. Har du 
ett helt nytt statsråd då vet du inte det, du vet inte som tjänsteman exakt 
vad den tycker. [D]är tror jag det förändras och sen så när det kommer [ett] 
nytt [statsråd] så börjar man liksom om från början, alltså det tar tid (SS 15 
NY). 

Följande citat visar dock på att det finns en potentiell rollkonflikt i statsråds-

rollen, tidsbrist i kombination med förväntan på tillgänglighet, en förväntan 

som kommer att diskuteras i nästa kapitel:  

Och jag tror att man gör allvarliga misstag, därför att 

man inte tänker på att tjänstemännen måste få information. 

Och det misstaget gör jag fortfarande. Också av tidsbrist. 

[…] [D]ärför försöker jag alltid prata väldigt mycket med 

dem när de är inne och föredrar, så pratar jag och berät-

tar om hur jag ser på saker och ting alltså. Därför att 

jag tror det är väldigt viktigt att göra det (S 10 

GAMMAL). 

Det kan vara statsrådet, men om statsråd och statssekreterare är samspelta så 

kan politiken också förmedlas av statssekreteraren, och kanske till och med 

av en politiskt sakkunnig, i statsrådets frånvaro. Statssekreteraren duger åt-

minstone hyfsat väl som ’ställföreträdande statsråd’ så länge hon eller han är 

samspelt med statsrådet, även om statssekreteraren aldrig helt kan ersätta 

statsrådet, någon som denna nya statssekreterare resonerar kring: 
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Om du som tjänsteman på departementet har någon sorts rimlig access till 
ministern, alltså får höra, inte bara förmedlat via statssekreteraren, utan 
med någon sorts regelbundenhet, får höra vad ministern själv säger och 
tycker och tänker, svarar på lite frågor, då blir du betraktad som en bra min-
ister (SS 14 NY). 

I det nya materialet finns dock vissa tendenser till att statssekreteraren gene-

rellt är viktigare för tjänstemännen än statsrådet, och att denna person i högre 

grad också är den som förväntas förmedla statsrådets intentioner till tjänste-

männen. Även de politiskt sakkunniga kan spela en roll i att förmedla stats-

rådets intentioner till tjänstemännen. Därför tycks det finnas en större sprid-

ning i det nya än i det gamla materialet vad gäller denna förväntan. En annan 

aspekt av denna tendens återkommer vi till i nästa kapitel, där förväntningar 

på att politikerna och statsrådet ska finnas till hands för tjänstemännen av-

handlas.  

Att fatta beslut  

Ytterligare en förväntan på framför allt statsråden är att de dessutom ska 

fatta beslut. Detta är en stark förväntan som de dels har på sig själva, och 

som såväl statssekreterare som tjänstemännen har på statsråden. Men som 

tidigare har framkommit i detta kapitel är det inte alls endast så att statsrådet 

behöver vara en stark beslutsfattare som enbart går in i slutet av en process. 

Tvärtom finns det förväntningar på att statsrådet, eller någon i dennas ställe, 

ska förmedla sin politik till tjänstemännen när så behövs. Det paradoxala är 

dock att trots organiseringen i arbetslaget är statsrådet ändå, till syvende och 

sidst, ensam om att sitta i regeringen. Det bygger på att hon eller han ensam 

sitter i toppen och fattar beslut, vilket uttrycks av följande gamla statsråd: 

[D]et hela är ju uppbyggt på att överst sitter jag och 

fattar beslut (S 10 GAMMAL). 

Ett nytt statsråd säger att det inte är någon tvekan om att det trots allt är 

statsrådet som befinner sig högst upp i hierarkin:  

Det är ju ingen tvekan om vem som är chef. Utan det är en ganska hierarkisk 
organisation, departementet, och det är ju ingen tvekan om att statsrådets 
ord, det är det som gäller (S 11 NY).  

Den förväntan statsråden har på sig själva motsvaras av statssekreterarnas 

förväntningar:  

Statsrådet var, när jag jobbade med det här, den som na-

turligtvis i sista hand tog de avgörande besluten (SS 7 

GAMMAL). 
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För statsrådets egen del handlar det om att få tid över till annat än just depar-

tementsarbetet. ’Maskineriet’ och ’apparaten’ Regeringskansliet ställer där-

med höga krav på statsrådet som beslutsfattare, som detta gamla statsråd 

reflekterar över: 

Att i hela den här väldiga informationsfloden så att säga 

ändå vaska fram ett beslut. För risken är annars att appa-

raten tar väldigt lång tid, jag höll på att säga att om du 

stängde ytterdörren så skulle den leva sitt liv i många år 

utan att det egentligen betydde nåt, tror jag. Men att 

verkligen få nånting ut ur hela denna väldiga informa-

tionsström som finns, och att omvandla det till politiska 

beslut. Det menar jag är viktigt. För att ha en hygglig 

takt i reformarbetet och i lagstiftningsarbetet så krävs 

det det (S 4 GAMMAL). 

Det är även viktigt för tjänstemännen att statsråden vill och förmår fatta be-

slut. Ur tjänstemännens synvinkel handlar statsrådets beslutsförmåga primärt 

om att deras arbete inte ska gå i stå, då arbetet i departementet kräver ett 

visst tempo i beslutsfattandet. Det blir därför besvärligt för tjänstemännen 

om statsrådet inte kan fatta beslut, därför att det då kan ’stocka sig i syste-

met’, och att tjänstemännen inte får sina frågor ur händerna. Detta framgår 

av följande två citat:  

Här har vi alltså många ärenden som kräver snabba beslut. 

Vi är hårt belastade volymmässigt (TJM 21 GAMMAL). 

 
Det är en sådan informationsmängd, och det är så många svåra avgöranden 
som måste göras på kort tid. Så att just den här förmågan att snabbt se 
problemet och se det politiska problemet, och att våga ta ställning, det är 
oerhört avgörande (TJM 1 NY). 

Trots att det är statsrådet som bör vara ’beslutsfähig’ är hon eller han i hög 

grad beroende av statssekreteraren och tjänstemännen i sitt beslutsfattande. 

Inget beslut bör ha fattats utan att tjänstemännen har involverats, på ett eller 

annat stadium. Att i det här sammanhanget vara bra på att fatta beslut är 

därmed inte samma sak som att fatta vilka beslut som helst med konsekvens 

för kvaliteten. Att fatta beslut handlar därför också om att omsätta tjänste-

männens sakkunskaper till politiska beslut, vilket kommer att beröras i nästa 

kapitel. Följande citat fångar upp även denna aspekt av beslutsfattandet: 

För det första tror jag det är väldigt viktigt att man är 

beslutsfähig, att man inte sitter och tvekar och inte vill 

eller måste vänta till nästa dag eller nånting sånt där. 

Om det ska flyta ordentligt här i departementet, så måste 

jag kunna fatta snabba beslut. Och för att kunna fatta 
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snabba beslut så måste jag kunna ställa frågor [till 

tjänstemännen] (S 10 GAMMAL).  

Trots att statsrådet är och ska vara den som slutgiltigt fattar beslutet är det 

övriga arbetslaget i hög grad involverade ’nästan ända fram’ till detta beslut 

– och ibland till och med så långt in mot beslutstillfället att det faktiskt kan 

vara svårt att avgöra vem som i praktiken fattade det. Detta betyder ju dock 

också att statsrådet (som en del i ’arbetslaget’) ibland måste finna sig i att 

allt – åtminstone inte på en detaljnivå – blir som hon eller han faktiskt hade 

velat ha det. Följande gamla statssekreterare sammanfattar denna problema-

tik:  

F-n de måste ju vara beslutmässiga och beslutsföra, kunna 

ta ställning, inte sitta och ’nja det är så svårt, det får 

vi vänta och skjuta på, det ska jag återkomma till’, utan 

det måste med klar blick och gott omdöme relativt snabbt 

kunna ta beslut och sen kunna stå för dem och kunna genom-

driva dem. […] [MEN Å ANDRA SIDAN OM MAN DÅ HAR ETT 

STATSRÅD SOM BETONAR SIN UTÅTRIKTADE ROLL FÖR MYCKET SÅ 

FÅR HAN JU MINDRE TID ATT VARA I DEPARTEMENTET OCH FÖLJA 

ARBETET?] Ja, men nu tänker jag nu, när jag säger han 

måste, han måste följa det, han måste vara d'accord med 

det i varje fall på de viktiga områdena. Och så måste han 

lita på att de beslut som är tagna, det är de som han 

själv skulle ha tatt, och då måste han ställa upp på [dem] 

(SS 7 GAMMAL). 

En ny statssekreterare är inne på samma spår:  

[D]å delegerar ministern lite grand till statssekreteraren och säger att ’sköt 
det här’. Å andra sidan, problemet med den metoden det är ju att då har 
man rätt lite spelutrymme som minister i slutet, och då får man återigen då, 
är man en smart minister så inser man att ’det kanske inte blev precis som 
jag tycker, men jag får nog fasiken i mig acceptera det här’, därför att annars 
så desavouerar jag mina närmaste medarbetare plus departementet. Och 
det där är en balansgång lite grand och det skulle jag nog vilja påstå det var 
nog de mesta samtalen jag hade på [suckar] söndagkvällar på tu man hand 
med [statsrådet] att ’nej, jag vet att du inte tycker om det här, men du får 
nog fan acceptera det, därför att nu har vi hållit på i tre månader och nu kan 
inte du säga att ’vi borde ha gjort annorlunda’ för tre månader sen, för då 
borde du ha sagt det’. Så att lite grand så är det nog så där att en minister får 
nog vara lite nöjd med om det är sextiofem-sjuttio procent, sen får man nog 
faktiskt vara lite laissez-faire och säga ’okej’ (SS 9 NY). 

Visserligen finns det alltså en stor samsyn kring förväntan på att just statsrå-

det ska vara den som ’sitter överst och fattar beslut’, men det måste ibland 

göras med respekt för de andra som ingår i arbetslaget på departementet. 

Och – särskilt i en förhandlingsorganisation som Regeringskansliet – handlar 
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det ibland om att fatta beslut som kanske inte hade fattats om man hade fått 

bestämma helt själv. Då det skulle vara en omöjlighet att över huvud taget 

fatta några beslut utan en långtgående delegering handlar det istället om att 

fatta beslut som man som statsråd upplever som tillräckligt bra.  

Tjänstemännen vill också att det ska vara just statsrådet – och helst inte 

statssekreteraren – som slutgiltigt bestämmer: 

Jag tycker inte man känner sig särskilt tillfredsställd om 

statssekreteraren direkt har en bit av kakan för sin del. 

Man vill ha känslan att det är statsrådet som i sista hand 

bestämmer (TJM 9 GAMMAL). 

Det finns dock en förväntan på att statsrådet ska lyssna på tjänstemännen i 

sitt beslutsfattande, vilket följande gamla tjänsteman framför: 

Ja, förmågan att lyssna tror jag är väldigt viktig och att 

inte vara alltför snabb med att fatta beslut utan ge sig 

lite tid till eftertanke (TJM 19 GAMMAL). 

Att det framför allt är statsrådet som förväntas stå för själva beslutsfattandet 

framstår i de bägge materialen som en väldigt tydlig arbetsfördelning, en 

aktivitet som varken statssekreteraren eller tjänstemännen vill kännas vid, 

trots att de kanske har varit mycket involverade fram till själva beslutet, och 

att det i praktiken kan vara svårt att säga vem som har gjort vad fram till det 

avgörande beslutet. Tjänstemännen, eller för den del statssekreteraren, och 

detta även om till exempel statssekreteraren är den starkare figuren av de två, 

vill helt enkelt inte kunna hållas ansvariga för de beslut som fattas i departe-

mentet, och i vidare bemärkelse av regeringen. Detta kan åtminstone delvis 

begripliggöra denna starka förväntan på statsrådet.  

Att vara lagom (in)formell 

Detta kapitel har hittills förmedlat bilden av politikerna som å ena sidan en 

del av ett arbetslag, men som å andra sidan förväntas vara just ledande och 

styrande på departementet. Denna balansakt resulterar i den sista förväntan 

på politikerna som ska diskuteras i detta kapitel, nämligen att de inte ska 

vara för informella, men heller inte alltför formella, i sitt umgänge med 

tjänstemännen. Många politiker förmedlar som tidigare framgått bilden av 

departementsarbetet just som ett lagarbete, där politiker och tjänstemän arbe-

tar nära varandra, varför de också kommer varandra nära. Så här uttrycker 

sig till exempel ett gammalt statsråd och en ny tjänsteman:  

Ja, i ett departement där man vissa tider på året lever 

ihop kanske 15-16-18 timmar om dygnet, man äter nästan och 



 128 

sover och skrattar och gråter ihop så att säga, det gör 

man, i ett departement, där lär man känna varandra ganska 

bra. Det är inte mycket på det personliga planet som und-

går en. Och det är inte bara det att ett statsråd vet vad 

tjänstemännen håller på med, utan det är lika mycket att 

tjänstemännen vet vad statsrådet håller på med. Både fa-

milj och annat så att säga lever man nog ganska ihop med. 

Det är väldigt tätt på ett departement, därför att man är 

inte så många. […] Det är mitt intryck att det är en väl-

digt nära arbetsgemenskap i ett departement, så det bety-

der att man har ganska bra bild av varandra, tror jag. Med 

alla egenheter och fördelar (S 4 GAMMAL). 

[S]om enhetschef var man ju med när vi åkte till Bryssel och alla de här sa-
kerna, man var på samma hotell, man kanske var ute och åt musslor på 
kvällen eller någonting sånt där, satt och pratade, åt frukost ihop eller de här 
flygresorna. Och [säger statsrådets för- och efternamn] var jag ju med på en 
resa i USA till exempel. Då lär man ju känna varandra, det går liksom inte att 
undvika (TJM 31 NY).  

En gammal tjänsteman understryker vikten av ett statsråd som inte är alltför 

högtravande i sina kontakter med tjänstemännen, men poängterar också vik-

ten av att statsrådet har förtroende för tjänstemännen:  

Han bör som jag säger ha, vara så lagda att de har ett 

förtroende för tjänstemän och har ett lätt [sätt], […] De 

skall ha lätt att samarbeta över huvud taget. I kanslihu-

set här krävs det nog också att man inte är alltför for-

mell utan att man kan arbeta smidigt. Sådant är arbetet 

här. Ja, det finns en mängd sådana saker (TJM 15 GAMMAL).  

Ett nytt statsråd uttrycker sig på detta vis:  

Ett jag kände, något som man nästan inte bör känna kanske mellan minister 
och tjänstemän, jag kände en vänskap. Och den bryter man ju då också när 
man slutar. Men då upptäckte jag att det blir en form av vänskap, fast man 
inte umgicks. Man hade inte den relationen, men man kände för varandra. 
Och [hade] en omtanke om varandra (S 10 NY). 

Någon typ av ’vänskap’ eller som detta statsråd uttrycker det, snarare om-

tanke om varandra kan därför uppstå mellan politiker och tjänstemän. Samti-

digt visas ju i citatet på en medvetenhet om att detta inte är någon ’vanlig’ 

vänskap givet vetskapen om att man som statsråd faktiskt har departementet 

’till låns’ under en begränsad tid. Samma nya statsråd som ovan instämmer i 
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påståendet att hon (eller han)124 väldigt snart efter sitt tillträde blev ’hej och 

du’ med sina tjänstemän (S10 NY). Följande nya statsråd påpekar dock att 

närheten mellan politiker och tjänstemän inte handlar om att vara just ’hej 

och du’ med tjänstemännen:  

[M]an ska inte överdriva det här familjära för det är ju en del tror jag kring 
respekten med sig också, att visa att jag kan leda det där mötet och göra det 
snabbt och effektivt så att de inte tror att jag sitter där och småsnackar, utan 
att jag gör mitt jobb (S 4 NY). 

En ny tjänsteman understryker den respekt som statsrådet för med sig på 

detta vis:  

Respekten är väldigt stark för statsrådet som institution (TJM 34 NY).  

En hel del statsråd säger också att de kunde namnen på ’sina’ tjänstemän, här 

ett gammalt respektive ett nytt statsråd: 

[ÄR DET VIKTIGT ATT MAN SOM STATSRÅD LÄR SIG KÄNNA VARJE 

HANDLÄGGARE VAD DET ÄR FÖR TYP?] Mycket viktigt. […] [SÅ 

DU GICK ALLTSÅ MEDVETET IN FÖR ATT LÄRA KÄNNA DEM?] Ja, 

och tog departementspärmen hem med fotografier och lärde 

mig namnet på dem. Så jag inte skulle säga fel namn. Det 

är psykologiskt viktigt (S 9 GAMMAL). 

 
Ja, ja. Jo, det kan man. [JAG TROR INTE ALLA STATSRÅD SKULLE SÄGA ATT 
DE…] Men det kan jag och vet vilka frågor de jobbar med och allting sånt, ja. 
[DET TROR JAG SKILJER SIG.] Men sen byter de ibland frågor och då hänger 
man inte riktigt med [skratt]. Men i princip, så är det (S 8 NY). 

Även om den explicita frågan inte har ställts vare sig till de gamla eller de 

nya politikerna, är intrycket att åtminstone inte samtliga nya statsråd kunde 

namnen på ’sina’ tjänstemän, eller åtminstone att det finns en större sprid-

ning i det nya än det gamla materialet. Det finns nämligen, framför allt i det 

nya materialet, statsråd som visserligen inte explicit sagt att de inte hade en 

nära kontakt med tjänstemännen, men som i hög grad poängterar att de inte 

hade tid att ständigt och jämt vara närvarande på departementet. Det får där-

för antas att dessa nya statsråd höll något mer distans till tjänstemännen, och 

där kontakterna utanför de ordinarie beredningstillfällena förmodat mer ute-

slutande hanterades av statssekreteraren. Men oavsett om statsrådet har haft 

viljan att vara ett nära statsråd tycks statssekreteraren, framför allt i den nya 

                                                      
124 När det i löptexten refereras till en specifik intervjuperson används formuleringen hon 

(eller han) respektive henne (eller honom) för att i högsta möjliga mån inte avslöja personens 

identitet.  
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undersökningen, trots allt ha en närmare relation till tjänstemännen än vad 

statsrådet i regel har:  

Man skapar en väldigt nära relation, jag tror att statssekreteraren skapar en 
ännu närmare relation med tjänstemännen än vad statsrådet gör. Och det 
gör att man bygger en sådan relation att man kan prata om allt, alltså man 
kan prata om ’hur ska vi göra här?’ (SS 15 NY). 

Tendensen, både i det gamla och nya materialet, är också att det naturligen 

blir mindre formellt med tiden, när politiker och tjänstemän lär känna 

varandra, något som följande citat visar på:  

Man träffar varandra i korridoren och säger: 'hördudu, det 

där som vi diskuterade då, ska vi inte ta itu med det nu 

och...’ Det blir ju helt annorlunda efter en tid, jag me-

nar, den första perioden så kanske man kallar på varandra, 

ber en komma in och så blir det liksom… [LITE MER 

FORMELLT] Lite mera formellt. Därför att man har inte lärt 

känna varandra. Däri ligger en skillnad, det är det ingen 

tvekan om (S 11 GAMMMAL). 

I både den gamla och den nya undersökningen tar såväl politiker som tjäns-

temän initiativ till kontakter med varandra. Även om statsråden känner och 

känner till ’sina’ tjänstemän, så betyder det inte att de själva uppsökte dem 

ute på enheterna. Tvärtom finns det en stark förväntan på att statsrådet inte 

ska bevista tjänstemännens lokaler hur som helst, åtminstone inte oanmäld, 

vilket dessa två statsråd reflekterar kring: 

[När] [j]ag började med det, var [det] en chock, det var 

första gången tydligen det hade inträffat i kanslihusets 

historia att jag började gå runt i departementet. Rätt vad 

det var när de satt där, så satt jag på skrivbordskanten 

och pratade fem minuter. Det har jag gjort på alla mina 

jobb jag haft, det är inte första gången jag har folk un-

derställda, […] [M]en jag går ut och jag vet alltså hur 

vars och ens skrivbord ser ut, för om jag ska bedöma en 

människa så är det inte när han sitter i stolen här, utan 

det är hans skrivbord och rummet det säger mer om vederbö-

rande (S 9 GAMMAL). 

Ett par tre decennier senare gör dock ett nytt statsråd samma reflektion när 

denna går ut till enheterna i syfte att snappa upp sådan information som an-

nars kanske inte skulle ha kommit fram till vederbörande:  

[I] början när jag gjorde det där då kom min statssekreterare lite bekymrad 
och sa till mig ’du vet de är inte vana vid det där, de tror ju att det är något 
speciellt som har hänt’, ’ja men så för guds skull kan man inte fika’? ’Nej men 
då måste man förvarna så att de kan kamma sig [skratt].’ ’Nej men typ på 
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fikat, för guds skull en kopp kaffe.’ [ÄR DET LITE SÅ…?] I och med att jag kom 
från något helt annat så att… Men det där sjönk väl in allt eftersom att ’ja, 
där kommer den där geten drällandes, det är ingen idé att kamma sig utan 
[statsrådet] vill väl snacka lite så där va’ (S 1 NY). 

Men följande nya statsråd, som visserligen tycks ha varit relativt nära tjäns-

temännen, förefaller varken ha hittat i tjänstemännens lokaler eller för den 

delen försökt lära sig det:  

Jag hittade inte hos deras enheter. Jag kunde inte springa upp och knacka på 
någon [dörr], så funkade det inte utan då bad jag min sekreterare att boka en 
tid helt enkelt. ’Kolla i min kalender när på fredag vi kan ses och att de kom-
mer hit och det behövs fem minuter’ (S 4 NY).  

Rent fysiskt är politiker och tjänstemän ändå rätt åtskilda, detta då de till 

exempel inte har sina arbetsplatser i nära anslutning till varandras, åt-

minstone inte idag. I regel äger kontakterna mellan framför allt statsråd och 

tjänstemän rum i statsrådets egna kvarter. Det är till exempel vanligt att åt-

minstone de nya statssekreterarna går ’ronder’ på departementet, där de 

kommer till enheterna. Därför gäller samma förväntan åtminstone inte i 

samma utsträckning för statssekreteraren, vilket vi kan se i följande citat: 

[O]fta var det ju [så] att jag brukade säga att jag, så här ’management by 
walking’ [skratt], istället för Nilecity som var ’management by fear’. Nej men 
alltså jag gick gärna upp alltså, om de begärde att få respons, ’vad tycker ni 
om det här, ska vi göra så här eller så här?’ Då gick jag gärna upp, eller gick 
bort till tjänstemannen. Eller om det var frågor som dök upp, hur ska vi han-
tera det, då kunde jag gå upp och så gick jag in och pratade med någon av 
dem. Men jag var väldigt noga med att informera chefen, alltså (SS 15 NY). 

Men några politiker, till exempel just denna nya statssekreterare, menar att 

det kanske var ett misstag att vara för informell, eftersom upplevelsen var att 

det ledde till ökad arbetsbelastning. Denna statssekreterare gjorde sig helt 

enkelt alltför nåbar för tjänstemännen:  

Det är möjligt att jag hade varit lite mer formell, alltså jag var verkligen så här 
bara ’åh vad kul, folk vill prata med mig’ ja men alltså släppte in. Det är möj-
ligt att jag skulle vara… Jo men alltså det är både för- och nackdelar, jag fick 
väldigt bra kontakt med mina tjänstemän, och som jag sa, jag gick runt och 
satte mig hos dem och pratade med dem och vi bollade lite. Det är kanske så 
att jag skulle varit lite mer formell. [MEN VAD ÄR NACKDELEN MED ATT VARA 
SÅ?] Ja men vara väldigt tillgänglig. [ATT RISKEN ÄR ATT MAN BLIR FÖR…?] 
Man blir väldigt, väldigt tillgänglig, blir man. Sen vill jag inte ha det ogjort, ja 
förstår du hur jag menar, […] [A]lltså det blev så oerhört [poängterar] mycket 
som läggs på ens bord så att säga, ja (SS 15 NY).  
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Det finns därför politiker som har upplevt att det kan finnas avigsidor med 

att bli alltför ’hej och du’ med varandra, som dels har med tillgänglighet att 

göra men som också kan ha att göra med den, om än rätt osynliga, hierarki 

som ändå finns på departementet. Försök att vara alltför informell i bemär-

kelsen ’jordnära’ uppskattas inte heller nödvändigtvis av tjänstemännen. Till 

exempel möts följande nya statsråd av en reaktion från sin egen assistent när 

hon (eller han) vill kunna tömma den egna papperskorgen: 

Ja de sa ’gud du ska inte tömma din papperskorg’, då sa jag, ’det har jag gjort 
i femtioåtta år, kan jag inte få fortsätta göra det?’. Så jag menar att, ja, tar 
man ner det och visar vem man är och att det inte är så… Jag vet inte de 
kanske hade någon annan erfarenhet innan. Men min ingång var ju att jag 
var inte märkvärdig (S 10 NY).  

Lite längre in i intervjun fortsätter ovanstående statsråd detta resonemang:  

Då så sa min assistent så här… Jag sa ’men jag har tömt den i trettio år och 
så’, ’men tänk om någon ser dig sa [hon eller han]’. Då sa jag ju så här ’men 
tror du inte de tycker det att det är jättebra att ministern tömmer sin egen 
papperskorg’? […] [D]et hade varit kutym förut att det gjorde man inte, det 
var sådana där saker som fanns (S 10 NY).  

Historien förtäljer inte hur tjänstemännen som grupp reagerade på detta till-

tag, eller om det ens har kommit till deras kännedom. Men av reaktionen 

från statsrådets assistent att döma är denna önskan om att ’inte vara så märk-

värdig’ inte helt oproblematisk för ett statsråd. Citatet illustrerar spänningen 

mellan (viljan) av att vara informell, och icke-hierarkisk, och förväntan att 

trots detta inte bete sig som ’vem som helst’. Det finns även andra exempel, 

framför allt i det nya materialet, på statsråd och statssekreterare som försökt 

vara ’mer vanliga’ eller ’en i gänget’. Ett sådant exempel är statssekreteraren 

som bjuder hem ’sin’ enhet på middag, men som kanske inte riktigt möts av 

den reaktion som är att förvänta, det vill säga odelat gillande: 

Jag bjöd hem hela enheten på middag hemma hos mig [skratt]. Det var 
någon som sa ’det har jag aldrig varit med om’ [skratt]. De tyckte det var 
väldigt [poängterar] underligt (SS 1 NY). 

Denna typ av tilltag möts alltså snarare med mild skepsis snarare än med 

odelad glädje hos tjänstemännen. Det finns åtminstone nya tjänstemän som 

bekräftar att de inte heller har något intresse att bli alltför ’hej och du’ med 

politikerna, eftersom de kommer och går, och för att de behöver kunna be-

möta nästa politiska ledning på samma professionella sätt. Det finns även 

uttalanden i materialet som pekar i riktning mot att det inte nödvändigtvis är 

de trevligaste politikerna som också är de bästa, i tjänstemännens ögon, utan 

att det snarare handlar just om att ha en stark vilja, och vara tydlig med den, 

såväl som att vara tillgänglig. Men trots detta kan tjänstemännen också 
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känna viss ’sorg’ inför en avgående politisk ledning, såväl som oro inför och 

undran inför vilken deras nya politiska ledning ska bli, vilket antyds i detta 

citat av en ny statssekreterare:  

[M]an var och fikade hos dem och de tyckte det var synd att man skulle sluta 
och de visste ju inte vem de skulle få och vem [som] skulle komma och hur 
ska det bli (SS 15 NY).  

Även om den hierarki som finns i Regeringskansliet således alls inte är sär-

skilt tydlig eller särskilt ofta gör sig synlig existerar den, vilket följande 

gamla statsråd har stött på: 

Ja, det finns ju lite utav hierarki i statsförvaltningen, 

det märkte jag när jag kom dit, jag var inte van vid att 

jobba så riktigt på landstinget, utan där gick jag direkt 

till handläggaren, och det gjorde jag kanske också i de-

partementet, men för att allt skulle fungera så ville de 

[tjänstemännen] ju gärna ha den här hierarkin (S 5 

GAMMAL). 

Att som politiker respektera hierarkin innebär därmed också att respektera 

den egna platsen i denna. Att vara lagom informell handlar om respekten för 

varandra och för tjänstemännens kompetenser, för att få arbetet att flyta på 

och fungera, något som nästa kapitel kretsar kring. Så för att som politiker 

kunna ’bortse’ från hierarkin måste de kunna visa att de känner till och re-

spekterar den. Tjänstemännen har även själva ett visst intresse av att upprätt-

hålla (föreställningen om) en hierarki, där de faktiskt är underordnade sina 

politiker. Detta gör de därför att de inte vill vara med och dela politikernas, 

och framför allt statsrådens, ansvar för den förda politiken, som vi till exem-

pel kunde se i förväntan på att statsråden ska fatta beslut. 

Sammanfattning och slutsatser  

I detta kapitel har det framkommit att politikerna i Regeringskansliet, och då 

framför allt statsrådet, förväntas vara just politiker. Detta kan tyckas vara 

självklart, särskilt i en politisk organisation. Men det skulle kunna tänkas att 

de förväntades anta också andra mindre ’politiska’ och till exempel mer 

’förvaltande’ roller.125 Så verkar dock inte vara fallet här. Både statsråd och 

statssekreterare förväntas också leda departementet och departementsarbetet, 

men de förväntas göra det på olika nivåer. Det är framför allt de senare som 

förväntas leda det mer handfasta departementsarbetet. Och som politiker 

                                                      
125.Jämför Headey (1974:66ff, 72ff), Aberbach, Putnam & Rockman (1981:86ff) samt Peters 

(1987:259f). 
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förväntas framför allt statsrådet ha politiska visioner. En förutsättning för att 

lyckas som statsråd, och avgörande för huruvida den politiska ledningen ska 

få så stort inflytande som möjligt över departementet och dess arbete, är att 

framför allt statsrådet har en tydlig politisk viljeriktning. Denna vilja kan, 

men behöver inte, vara vare sig färdigformulerad eller preciserad. Det hand-

lar därför inte om att servera tjänstemännen preciserade viljeyttringar. Där-

emot förväntas politikerna förmedla och överföra sina om än övergripande 

politiska intentioner till tjänstemännen i departementet. Det finns en viss 

gradskillnad mellan de två intervjustudierna, där statssekreteraren, och för 

den delen den övriga politiska staben, i högre grad förväntas vara de som har 

att förmedla politiken till tjänstemännen i det nya materialet, medan denna 

förväntan i den äldre studien i något högre grad låg på statsrådet självt. För-

utom detta förväntas statsråden, visserligen efter att ha lyssnat på tjänste-

männen, kunna fatta beslut och ta ansvar för den förda politiken. Detta 

hänger samman med förväntan på att de ska vara politiker. I att respektera 

hierarkin ingår dessutom att vara lite lagom informella i interaktionen med 

tjänstemännen. Det handlar om att vara öppna och trevliga på ett professio-

nellt sätt, men inte bli alltför närgångna eller privata. Om inte annat har 

tjänstemännen behov av att behålla sin professionalitet inför nästkommande 

politiska ledning. Den bild som framkommit i detta kapitel talar dock för att 

interaktionen mellan politiker och tjänstemän är relativt informell. Detta 

kommer sig av att de arbetar relativt nära varandra. Här kan det i princip 

avfärdas att det nödvändigtvis var så mycket mer formellt förut, då samma 

tendenser finns i det gamla materialet, kanske till och med i ännu högre 

grad.126  

Detta kapitel har handlat om att politikerna bör respektera och upprätt-

hålla den hierarki som ändå finns i ett departement – om än en latent sådan. 

Nästkommande kapitel kommer att handla om att de också har att balansera 

en annan typ av rollförväntningar, nämligen att respektera tjänstemännen 

och den expertis och erfarenhet de besitter. 

 

 

 

 

                                                      
126 Här kan en påminnelse om att du-reformen genomfördes redan på 1960-talet vara på sin 

plats. Det gamla materialets urvalsperiod, 1970-talet, såväl som insamlingen av detta material 

skedde med andra ord efter att ett skifte i tilltalsskicket genomförts.  
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6. Att respektera expertisen  

Inledning  

Detta andra empiriska kapitel utgör en pendang till det föregående, eftersom 

också detta behandlar rollförväntningar på politikerna, både från dem själva 

och från tjänstemännen. Även i detta behandlas således pilarna A respektive 

B i figur ett, som presenterades i kapitel tre. Vi har just sett hur det finns 

rollförväntningar på politikerna, och särskilt på statsrådet, som har med upp-

rätthållandet av och respekten för hierarkin att göra. I detta kapitel speglas en 

annan övergripande rollförväntan på politikerna, nämligen att de måste lära 

sig organisationen Regeringskansliet och dess arbetsformer, tillika att re-

spektera tjänstemännen och deras erfarenheter och expertis. Kapitlet är inde-

lat i sju delteman. Inledningsvis diskuteras att politikerna bör visa intresse 

för tjänstemännen och deras frågor. Sedan behandlas aspekter på temat att 

politikerna i princip alltid bör involvera tjänstemännen i sina förehavanden. 

Därefter diskuteras en förväntan på att politikerna ska finnas till hands för 

tjänstemännen. Nästa deltema behandlar en förväntan på att politikerna vis-

serligen ska styra departementsarbetets inriktning, men att de bör vara real-

istiska i dessa ambitioner. Deltemat därpå handlar om att politikerna endast 

undantagsvis bör lägga sig i ’detaljer’. Att ge och ta, även vid meningsskilj-

aktigheter är det näst sista deltemat. Att inte skylla ifrån sig på tjänstemän-

nen är den sista förväntan på politikerna som behandlas i detta kapitel.  

Att visa intresse 

Många politiker, både ’då’ och ’nu’, berättar hur viktigt de menar att det är 

att aktivt visa att de behöver tjänstemännen, och att de är intresserade av det 

de gör. Följande statsråd implicerar att de tjänstemän som återfinns på depar-

tementen inte är vilka tjänstemän som helst, utan en tjänstemannaelit: 

Ja, alltså det är ju så att vi i kanslihuset har bra 

tjänstemän. Det kan de statsråd intyga som blir landshöv-

dingar och kommer ut i länet, och upptäcker skillnaden 

mellan att vara omgiven av tjänstemän sittande, toppen i 
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kanslihuset och sittande ute i landet. Det är ingen miss-

kreditering mot dem som sitter ute i landet, det är bara 

det att här har man genom åren rekryterat alltså de 

främsta tjänstemännen, rekryterat på olika sätt, oftast är 

de ju tagna ifrån domstolar, hovrätter och toppar inom de-

partementet underlydande förvaltningar osv, men det är 

topparna man tar för man har topp. [DET ÄR EN ELIT?] Ja, 

det är en elit, det måste jag säga (S 3 GAMMAL). 

Följande nya statsråd resonerar kring det egna ansvaret för att denna höga 

nivå ska bibehållas:  

Sen menar jag också att om man inte utnyttjar deras kompetens så kommer 
man att förlora dem i den meningen att du kommer att inte ha de mest 
kompetenta [skratt] (S 8 NY).  

Det finns således exempel i materialen på att statsråd och politiska ledningar 

försöker anstränga sig lite extra för att ge vissa tjänstemän utmaningar, så att 

de inte ska ’tappa sugen’, och hur detta uppskattats av tjänstemännen. Denna 

förväntan på politikerna finns i både det gamla och det nya materialet. Där-

emot finns det en lite större spridning i det nya materialet, där en del politi-

ker är väldigt måna om att vara goda chefer, om än i mångt och mycket de-

legerat till statssekreteraren. Andra resonerar dock inte lika tydligt i dessa 

termer, vilket skulle tyda på att det är mer personberoende ’nu’ än ’då’. 

Många politiker menar att tjänstemännen i Regeringskansliet arbetar där 

för att de är intresserade av politik och vill delta i politikutformningen. Att 

serva den politiska ledningen med sin kompetens är själva essensen i en re-

geringskanslitjänstemans uppdrag; en tjänsteman som inte får bidra med 

denna kompetens är en outnyttjad tjänsteman, något samma nya statsråd som 

ovan resonerar kring:  

[D]et här får man ju fråga tjänstemännen [om], men jag tror att om man väl-
jer att arbeta i ett departement, så är man ju intresserad [poängterar] av lik-
som det politiska tänkandet och processen, annars kan man jobba någon an-
nanstans, då kan man jobba på [nämner en statlig myndighet] om man till 
exempel jobbar med de här frågorna. Så att då upplever ju jag att de tycker 
att det är roligt att få vara med i, hur tänker statsrådet, varför vill [statsrådet] 
argumentera så här, vad är det som ligger bakom, vad är det [statsrådet] vill 
nå, vad är liksom den politiska idén med vad man håller på med (S 8 NY). 

Ovanstående statsråd säger också att det inte handlar om några ”tjosan hej-

san-grejor” – det får förmodas att det som avses här är en påkostad kick-off 

eller en personalfest – utan helt enkelt om att närhelst det är möjligt tillhan-

dahålla tjänstemännen återkoppling på det arbete de åstadkommit (S 8 NY). 

Samma typ av resonemang för en ny tjänsteman, som poängterar risken med 
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att inte kunna få eller behålla de bästa tjänstemännen på Regeringskansliet, 

om närheten till politikerna i alltför hög grad skulle saknas:  

[D]et är väl framförallt det här att man får inte lika bra handläggare tycker jag 
för det blir inte lika attraktivt att jobba där då. För att de flesta som jobbar i 
Regeringskansliet vill ju ändå vara i närheten av den politiska ledningen, det 
är det man tycker är kul, det är det som är nerven i det. Och syns man då al-
drig som minister då blir det som att jobba på vilket företag som helst. Man 
söker [poängterar] samspelet med politiker (TJM 13 NY). 

Närheten till politiken – och politikerna – blir därmed ett viktigt inslag i att 

arbeta i Regeringskansliet. Men att visa tjänstemännen intresse är därmed 

också att delge dem hur man som politiker tänker och tycker i olika frågor, 

som diskuterades i det förra kapitlet. I praktiken står statssekreteraren i hög 

grad för denna återkoppling, åtminstone i det nya materialet. Men återkopp-

ling ur tjänstemännens synvinkel kan, som vi såg i det förra kapitlet, också 

handla om att mer indirekt bli varse att man som tjänsteman gjort något bra 

genom att till exempel få se sitt statsråd göra bra ifrån sig i ett medialt sam-

manhang. 

Att visa intresse är också en förtroendefråga, vilket visas av följande två 

citat: 

Det är ju fråga om att få personalens förtroende, att vara 

aktiv och intresserad (TJM 9 GAMMAL).  

 
[D]u måste ju visa att du är påläst, att du har läst det som kommer från dem 
(S 7 NY). 

Detta innebär att det är underförstått att långtifrån allt det som kommer från 

tjänstemännen faktiskt intresserar politikerna, eller åtminstone att intresset 

kan variera mellan olika politiker. Ett gammalt statsråd resonerar till exem-

pel på följande vis:  

Ja, jag började ögonblickligen med det där att ställa frå-

gor. Och det har jag förstått att det uppskattar tjänste-

män väldigt mycket, att man tar reda på om de har berett 

ärendet riktigt, att man inte bara passivt säger att ’ja, 

det där har väl du jobbat igenom så jag ska väl inte lägga 

mig i det’. Det uppfattar de som ointresse och det är det 

naturligtvis också. Eller lättja. Och om man ställer frå-

gor så får man ju veta väldigt mycket, man lär sig mycket 

mera, så man blir ju bättre hela tiden. Och det tror jag 

tjänstemän möjligen också uppskattar (S 10 GAMMAL). 

Den underliggande meningen hos det här statsrådet är att hon (eller han) 

anser sig behöva visa tjänstemännens frågor intresse även om man som stats-

råd kanske själv inte tycker att det är det allra mest intressanta eller träng-
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ande ärendet. Men att visa tjänstemännen intresse är långt ifrån någon altru-

istisk verksamhet. Tvärtom handlar det om att få inflytande över departe-

mentet och departementsarbetet, och att få ut det där lilla extra ur tjänste-

männen.127 Dessa uppskattar när politiska initiativ tas på deras område, som 

detta nya statsråd resonerar kring:  

Ja, det märker man på dem alltså när de kände att här liksom tar vi initiativet 
va, då jobbar de lite extra [skratt] (S 7 NY).  

Det omvända gäller också. Om tjänstemännen upplever att politikerna saknar 

intresse eller inte visar dem intresse är risken att de går ner på sparlåga, och 

bara gör det som är nödvändigt. För det nödvändigaste blir ändå alltid gjort. 

Och då får statsrådet och den politiska ledningen inte lika mycket ut av dem, 

vilket uttrycks av följande nya statsråd: 

Annars gör de bara vad de blir tillsagda att göra. Då går de ner på en nivå där 
de gör vad de blir tillsagda och då blir det inte alls lika bra (S 8 NY).  

Detta synsätt bekräftas av följande nya tjänsteman, som säger att det är vik-

tigt för tjänstemännen att de känner sig efterfrågade av politikerna: 

Då blir det lite tryck i verksamheten. […] För mig som chef är det ju fantas-
tiskt med någon som gillar verkligen att jobba med de här frågorna, alltså 
förstår du, engagemang och vilja ha något uträttat, det triggar ju igång folk, 
vi blir så motiverade av att man blir efterfrågad. [SÅ DET GÖR SKILLNAD?] 
Det gör stor skillnad, […] [J]ag har haft statsråd som inte varit superenga-
gerade i just de här frågorna, utan kanske i andra frågor och det finns ju 
inget… Det är så förödande för folk som jobbar här, för då känner de sig som 
[att] ingen köper våra tjänster liksom [skratt]. Det är inte kul (TJM 32 NY).  

En annan ny tjänsteman poängterar istället vikten av att politikerna har en 

stark och tydlig politisk färdriktning:  

Ja, det är nog att visa tydlig vilja, att ha en politisk agenda för då triggar det 
nog igång Regeringskansliet  (TJM 31 NY). 

Och ett gammalt statsråd menar att det finns en tydlig koppling mellan de 

produkter som ska komma ut av en arbetsprocess, och statsrådets och politi-

kernas intresse:  

[J]ag tror det är betydelsefullt i arbetet, att de känner 

att man är intresserad av det de jobbar med, för det är ju 

                                                      
127 Många nya politiker har också tagit upp detta på just en intervjufråga som handlar om vad 

som krävs av politikerna för att de ska få så stort inflytande över departementet och departe-

mentsarbetet som möjligt.  
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ytterst deras arbete som sedan blir slutprodukten (S 11 

GAMMAL).  

Det finns andra positiva bieffekter med ett förtroende som har skapats ge-

nom ett visat intresse. Till exempel menar ett nytt statsråd att det blir svårare 

för tjänstemännen att säga nej till ’krav’ om att prestera något som de for-

mellt sett inte behöver göra, till exempel en brådskande arbetsuppgift som 

måste utföras utanför den ordinarie arbetstiden, om det finns en god relation 

i botten (S 4 NY). Följande gamla statsråd anser, att visat intresse också 

stimulerar till kontakter mellan politiker och tjänstemän:  

Om det visar sig att man är intresserad och beredd att 

ställa tid till förfogande för att ta emot och diskutera 

när som helst, så fort det finns en glugg, så blir ju 

tjänstemännen intresserade av att ta kontakt med mig (S 10 

GAMMAL). 

Så för att verkligen försäkra sig om tillgången till tjänstemännens resurser 

finns bara en väg att gå, att involvera tjänstemännen och att ha ett öppet för-

hållningssätt till dem:  

Att de lyssnar på en och är så öppna som de tycker att de 

kan vara alltså mot oss. Och ja att de kan snacka med oss 

över huvud taget, det är inte alla som kan det (TJM 17 

GAMMAL).  

Det övergripande intrycket är också att tjänstemännen generellt sett tycker 

att politikerna är tillräckligt öppna. Det finns dock en viss tillgänglighetspro-

blematik som kommer att diskuteras i ett senare avsnitt, men detta problem 

grundar sig inte i misstro mot tjänstemännen. Dock finns det några exempel 

på tjänstemän som tycker att politikerna håller sig lite för mycket för sig 

själva. Ett exempel kan skönjas i citatet ovan. Andra exempel finns i det nya 

materialet. Men att intressera sig för tjänstemännen och deras arbete, är dock 

inte detsamma som att lägga sig i deras förehavanden på detaljnivå, vilket 

kommer att diskuteras i ett senare avsnitt i detta kapitel. 

Att involvera tjänstemännen  

En andra, och mycket grundläggande förväntan på politikerna som ska dis-

kuteras i detta kapitel är att de mer eller mindre hela tiden ska vara öppna 

mot tjänstemännen och involvera dem i mer eller mindre alla sina föreha-

vanden, vilket följande två statsråd resonerar kring: 

Ja, man ska leva för att ha ett väldigt öppet förhållande 

med dem så att säga. Ständig information, inte blockera 
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information till dem utan alla som är berörda av en fråga 

måste ha full insyn, därför att då får du det tillbaka så 

att säga. Jag tror det sämsta som kan inträffa det är om 

statsrådet isolerar sig i förhållande till tjänstemännen. 

Ständiga diskussioner så att säga med tjänstemännen en-

skilda och i grupper är nog ganska nödvändigt (S 4 

GAMMAL). 

[J]ag fick tidigt lära mig ’bygg inga murar till tjänstemännen’, utan ha öppna 
spjäll till tjänstemännen. För där finns så mycket kunskap så att jag hade all-
tid som ledstjärna, jag försökte säga det till tjänstemännen också, sitter ni 
inne med någonting som är viktigt, så måste ni berätta det för mig. För när 
väl beslutet är fattat, då kommer det ifatt. Och då blir man ju väldigt be-
sviken om det har funnits insikter på departementet, ’det här var ett problem 
men vi sa det aldrig till statsrådet’ (S 11 NY).  

Det handlar även om att involvera tjänstemännen i det som är ’politiskt’ 

enligt denna nya statssekreterare:  

[E]n bra politiker tror jag måste kunna ställa frågor till tjänstemännen och be 
om råd som också skrider på något sätt över till det politiska. Och man ska 
inte vara för rädd för det, för är man trygg i sina roller, och är man trygg i vad 
man har för funktion, då tror jag att fördelarna överväger (SS 8 NY). 

En annan ny statssekreterare säger att det handlar om en förtroendefråga:  

[S]om minister ska man uppskatta tjänstemännens sakkunskap och gör man 
inte det så får man väldigt lite förtroende tillbaka. Man måste betrakta dem 
som sin resurs, det vill säga man måste ge dem förtroende, håller man på 
med för mycket liksom att hålla inne på information, så funkar det inte (SS 9 
NY). 

En annan ny statssekreterare säger så här:  

Nej, men det är faktiskt att visa stort förtroende, att inte betrakta, att inte se 
det så mycket som vi och dom. Vi har olika uppgifter, olika roller, men vi har 
ett gemensamt ansvar (SS 14 NY). 

Denna förväntan återfinns också hos tjänstemännen, såväl de gamla som de 

nya. Hos följande gamla tjänsteman återkommer resonemanget från förra 

kapitlet, att statsråden i grunden är politiker och att det krävs ett samarbete 

mellan politiker och tjänstemän för att de förras intentioner ska kunna ge-

nomföras:  

Det är ju så att säga det politiska livet som statsråden 

lever i och de behöver ju då ha hjälp av tjänstemännen 

[för] att göra sina bedömningar (TJM 3 GAMMAL).  
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Samma gamla tjänsteman som ovan resonerar kring vilka sidor hos ett stats-

råd som skulle kunna försvåra departementsarbetet: 

[D]et är kanske en av de verkligt viktiga sakerna. Hur 

statsrådet håller tjänstemännen informerade om vad som 

händer omkring honom så att det inte blir så att 

statsrådet lever sitt liv med uppvaktningar och säger sa-

ker utan att ha kontakt med tjänstemännen. Statsrådet bör 

i sin statsrådsutövning alltid arbeta tillsammans med 

tjänstemännen. Vid uppvaktningar etc. Bör alltså inte ag-

era ensam. [DET ÄR ALLTSÅ VIKTIGT ATT TJÄNSTEMÄNNEN FÅR 

VARA MED?] Tjänstemännen kan inte fungera i ett departe-

ment om man inte är någorlunda på det klara med var 

statsrådet står. Vet vad han har sagt osv. Statsrådet kan 

ju ha en uppvaktning klockan tre och jag får ett samtal 

klockan fyra där jag kan säga en sak och statsrådet har 

nyss sagt en annan (TJM 3 GAMMAL).  

I de bägge materialen förekommer relativt ofta utsagor som inbegriper inne-

börden av att det inte finns några alternativ till att lita på tjänstemännen i 

departementet: 

Ja, man måste ju lita på sina tjänstemän, det finns ingen 

annan väg att gå (S 10 GAMMAL).  

Det finns till och med intervjupersoner som uttrycker sig på detta drastiska 

vis angående vad som händer om man som politiker inte tilltror och involve-

rar tjänstemännen:  

[M]an hörde ju statssekreterar-kolleger som sa ’det där är ju sossar och de 
hatar oss och det går inte att lita på tjänstemannaorganisationen’ men då är 
man ju ute på ett sluttande plan, för då kan man ju sitta då som 
statssekreterare på sitt kontor och skriva propositioner, då går det åt hel-
vete, det lovar jag (SS 13 NY). 

En gammal statssekreterare är inne på samma spår, när denna svarar på frå-

gan om vad som avgör om den politiska ledningen får ett stort inflytande 

eller inte på departementsarbetet:  

Ja, en sak tror jag är att den respekt som de förmår uppnå 

i förhållande till personalen genom att visa ett starkt 

intresse eller att uppmuntra dem som finns omkring dem att 

jobba, att betrakta kretsen utav tjänstemän som inte såna 

som man ska gå omkring och vara rädd för eller tro att de 

är ens fiender så att säga och att man därför… Och man har 

alltså ett förtroendefullt, ja ett förtroende för dem och 

deras förslag. Ja, då tror jag man har betydligt större 

möjligheter att lyckas som departementsledning än om man 



 142 

skärmar av sig och misstänker att de synpunkter och 

förslag de kommer med ja, att de inte är ett uttryck så 

att säga för den politik man vill föra. Det tror jag har 

en väldigt stor betydelse (SS 5 GAMMAL). 

I förväntan att ständigt involvera tjänstemännen ingår att som statsråd inte 

låsa sig för en viss typ av lösning, eller att uttala sig för tidigt i en fråga utan 

att ha konsulterat tjänstemännen. Detta kan därför ställa till det för tjänste-

männen, som i så fall blir de som måste hantera en sådan situation:  

Ja, det kan vi väl säga, han bör inte agera utåt på ett 

sätt som gör att tjänstemännen blir bundna i förväg. Och 

han bör se till att tjänstemännen är med på uppvaktningar 

för statsrådet och vet vad, vilken information som stats-

rådet har fått. Det är väldigt viktigt, så att inte han 

får information som vederbörande tjänsteman som skall be-

reda ärendet inte har (TJM 11 GAMMAL). 

Statsrådet och de övriga politikerna bör enligt denna förväntan inte agera på 

egen hand, vilket följande två intervjupassager kretsar kring:  

Nej, och det finns väl ingenting som gör tjänstemännen i Regeringskansliet så 
oroliga som ett statsråd som gör någonting på egen hand (S 9 NY). 
 
Sedan ser det olika ut beroende på statsråden, de kan ju fara iväg och agera 
på egen hand så att säga, man jagar ikapp dem istället (TJM 2 NY). 

Logiken här är att om politikerna i något avseende har misslyckats, så har 

tjänstemännen möjligtvis bidragit till detta, eller åtminstone har de inte lyck-

ats förhindra ett misslyckande. Och tjänstemännen vill inte att politikerna 

ska misslyckas, tvärtom vill de som vi såg i det förra kapitlet vara stolta över 

sitt statsråd. En misslyckad politiker är därmed i någon mån också en miss-

lyckad tjänsteman. Av denna anledning måste politikerna släppa tjänstemän-

nen in på livet, så långt det nu bara är möjligt. Det allmänna intrycket är 

också att detta är fullt möjligt. Politikerna är inte särskilt oroade för läckor, 

och sådana verkar heller inte vara särskilt ofta förekommande, något vi åter-

kommer till i nästa kapitel. 

Att inte omge sig med alternativa rådgivare ingår i hög grad i denna för-

väntan, och även av följande citat av en gammal tjänsteman framgår det att 

det handlar om en förtroendefråga: 

Definitivt inte smyga vid sidan av beredningsapparaten. 

[OCH DET INNEBÄR ATT HA DOLDA RÅDGIVARE ELLER?] Ja, bland 

annat det. Det är, då förlorar man förtroendet (TJM 7 

GAMMAL).  
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Följande gamla tjänsteman resonerar kring att involvera tjänstemännen är 

något som ett ’bra’ statsråd känner på sig att man bör göra: 

De bör helst inte gå bakom tjänstemännen, omge sig med mer 

eller mindre anonyma rådgivare på olika håll ute i samhäl-

let. Om de tar emot besök från andra människor som kommer 

hit i olika ärenden så bör de göra det i närvaro av någon 

tjänsteman, man bör helst inte ha alltför mycket hem-

lighetsmakeri för sig. Det är sådant som ett bra statsråd 

känner på sig (TJM 15 GAMMAL). 

Detta nya statsråd uttrycker sig på följande vis angående att endast konsul-

tera de allra närmsta medarbetarna i politisk ledning och stab:  

Jag trodde aldrig någonsin [poängterar] vågar jag säga att man kunde driva 
stora saker bara med den politiska organisationen, låsa in sig som en bunker 
och sen att medarbetarna [i politisk ledning och stab] ger order till 
[tjänstemännen]. Nej, det är en kärna och det hade jag lärt mig av de 
politiska erfarenheter jag haft (S 12 NY).   

Däremot är dagens intervjupersoner – inklusive tjänstemännen – mer tole-

ranta mot politiskt sakkunniga, så länge de inte går bredvid linjen och bered-

ningsapparaten, och så länge de inte utgör en dubblering av statsråd och/eller 

statssekreterare. Följande uttalande är en vanlig typ av uttalande i det nya 

materialet: 

[D]e politiskt sakkunniga ska ju försöka hålla sig på sina kammare och arbeta 
åt statsrådet och de ska inte ge beställningar i tjänstemannaorganisationen 
utan allt sånt ska gå genom statssekreteraren (SS 13 NY).  

Politiskt sakkunniga som tjänstemännen upplever har en nära kommunika-

tion med statsråd och statssekreterare, vars uppgifter är väl avstämda med 

dessa, kan tjänstemännen ha relativt stor behållning av. De blir en extra 

kommunikationskanal till statsrådet. Det är kanske symptomatiskt att de 

politiskt sakkunniga särskilt uppskattas av de tjänstemän vars politiker, både 

statsråd och statssekreterare, i hög grad är frånvarande och/eller otillgäng-

liga. Dock är det ett relativt vanligt uttalande i det nya materialet att det i hög 

grad är personberoende (eller rättare sagt, ministerberoende), vilka roller de 

politiskt sakkunniga får. Ett exempel på ett sådant uttalande står denna nya 

statssekreterare för:  

[O]m det finns 150 politiskt sakkunniga så jobbar man på minst 150 olika 
sätt, återigen helt och hållet upp till ministern hur man väljer att nyttja 
[dem]. En del blir en del nästan utav tjänstemannakåren, är med och bereder 
ärenden, vissa sitter bara och egentligen bara skriver tal, filar till det politiska 
(SS 9 NY). 
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Det finns dock i det nya materialet även uttalanden av detta slag, som istället 

antyder att de politiska staberna haft en avsevärd betydelse för relationen 

mellan politiker och tjänstemän:   

[D]en politiska staben har ju vuxit väldigt mycket på senare år och tagit över 
mer av det som traditionellt borde vara en tjänstemannauppgift (TJM 24 NY).  

Som följande nya tjänsteman resonerar, är statsråd som hållit sig på sina 

kammare i visserligen ingenting nytt då det handlar om en inställningsfråga: 

Men å andra sidan är det ingenting som hindrade förr i tiden också att 
statsråd höll sig väldigt mycket på sin kant. Så det handlar mer om en in-
ställning. Men det är ju ett obestridligt faktum att Regeringskansliet sam-
mantaget är större (TJM 16 NY). 

Men ovanstående citat pekar ändå på att möjligheterna att som statsråd hålla 

ett större avstånd till tjänstemännen är större idag, inte minst på grund av 

departementens och Regeringskansliets ökade storlek, och detta underförstått 

på grund av att statsråden har sina ’politiska’ medarbetare att tillgå.  

Flera, både gamla och nya politiker, menar att även om de har behövt 

fatta ett med tjänstemännens utgångspunkt mindre önskvärt beslut, har de 

åtminstone skyldigheten att informera tjänstemännen. Tjänstemännen kan 

behöva veta inte endast varför ett visst beslut har fattats, utan även varför så 

har skett vid just det tillfället. Detta eftersom förändringar kan ske snabbt i 

en politisk miljö. Denna information borgar också för ett upprätthållet för-

troende:  

Och jag tror också att man måste vara saklig och korrekt, 

när man klargör sina motiv för beslut man kommer fram 

till, så att det kan vara vägledning sen vid fortsättning-

en också, att man inte är nyckfull och gången efter i ett 

liknande ärende fattar ett beslut som går precis tvärs 

emot. Då går det inte för dem att ja, att få det att stäm-

ma liksom. Det tror jag är viktigt (S 13 GAMMAL). 

I att ständigt involvera tjänstemännen ingår därmed att förklara sina beslut 

och sitt handlande för tjänstemännen, om inte annat för att de ska kunna lära 

sig för framtiden, vilket ett annat gammalt statsråd resonerar kring:  

Jag tror inte man ska gå bakom ryggen på dem utan man ska 

tala om varför man gör saker och ting, och att man tänker 

besluta på ett visst sätt, även om det går emot deras upp-

fattning. [REDOVISA SINA MOTIV?] Redovisa sina motiv ja. 

Då respekteras man, om man redovisar dem, men de ska inte 

få gå med misstanken att man har några andra motiv än vad 

man i själva verket har. Det tycker jag nog är rätt vik-

tigt, och det kan man göra både i grupp och till enskilda. 
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Jag tycker inte om när oro och misstro ligger och gror, 

det ska man ta itu med omedelbart (S 11 GAMMAL). 

Det handlar således inte endast om att det är en principsak för tjänstemännen 

att bli involverade. Om de involveras kan de med tiden bygga upp en kun-

skap om statsrådets och den politiska ledningens intentioner. Om något vä-

sentligt ändras behöver de få veta detta för att själva kunna agera annorlunda 

i framtiden. Följande nya tjänsteman har dock upplevt ett problem i detta 

hänseende:  

[D]et är först i efterhand [poängterar] man förstod varför vi gjorde som vi 
gjorde. I vissa frågor. Därför att de [politikerna] har en bakomliggande 
politisk agenda som de aldrig delar med sig till oss (TJM 34 NY).  

Det finns fler exempel på tjänstemän med denna typ av upplevelse i det nya 

materialet, även om de utgör avvikelser från det som fortfarande är mönstret, 

det vill säga att tjänstemännen som regel blir involverade av politikerna.  

Förväntan på politikerna att involvera tjänstemännen är särskilt stark un-

der den första perioden när ledningen just tillträtt. Denna period präglas 

nämligen av att tjänstemän och politiker behöver lära känna varandra, och 

framför allt gäller att tjänstemännen behöver lära känna politikerna. Det är 

också under denna period som tjänstemännen ’lär upp’ politikerna, vilket 

samma nya tjänsteman som ovan resonerar kring: 

Så vi skulle ju då som vi säger lära upp dem. […] Men det är alltid en jobbig 
uppstartsperiod innan de, innan de lär sig hur det ska fungera. För de ska ju 
dels lära sig; ett sitt eget partis politik, två de ska lära sig hur det fungerar i 
Regeringskansliet, tre de ska vara den som då ska ge vägledning i saker och 
ofta så är det ju så att vi kan ju frågorna bättre än de kan i början då. Till och 
med deras egen politik kan man säga. Här är det ju, ’så står det inte i ert par-
tiprogram’, ’det läste ju vi när ni kom hit, hur ska ni ha det egentligen’. Så det 
är alltid en uppstartssträcka (TJM 34 NY).  

Det är samtidigt under denna period som förtroendet mellan politiker och 

tjänstemän – i båda riktningar – byggs upp. Att som politiker inte ta denna 

anpassningsperiod på allvar utan att börja göra saker på en gång eller på 

egen hand, kan därför vara vanskligt. Följande nya statssekreterare uppskat-

tade hur enhetschefen i fråga agerade: 

Jag hade ju tur när jag kom. […] Så [enhetschefen] kunde så att säga stödja 
[poängterar] mig, ’nu är det så här, det här kommer hända nu och du måste 
tänka på det här och det här’, [enhetschefen] kunde ju inte hjälpa mig med 
politiken men kunde liksom tala om vad förväntningarna var, vad grynnorna 
och skären var. Så det var ju väldigt viktigt (SS 1 NY).  
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En annan ny statssekreterare säger på följande vis om tjänstemännens ’intro-

duktion’:  

De testar dig i början lite vänligt och sen så ser de om det bär så får man lite 
svårare uppgifter, det är väl som vilken barnuppfostran som helst. Och 
märker de att det bär så blir de överlyckliga (SS 10 NY). 

Med andra ord bör politikerna i enlighet med denna förväntan ha mer eller 

mindre löpande kontakter med tjänstemännen, och alltid rådfråga tjänste-

männen innan de agerar i någon fråga. Detta kräver något slags lägsta nivå 

av tillgänglighet från statsrådens och politikernas sida, vilket för oss vidare 

till nästa avsnitt, som kretsar kring just en sådan förväntan på politikerna.  

Att finnas till hands 

En annan förväntan som finns på politikerna, är att de ska finnas till hands 

för tjänstemännen. I både det gamla och det nya materialet finns många ex-

empel på att politikerna själva anser att tillgänglighet, ett slags ’aktivt 

chefsskap’ mot tjänstemännen är viktigt: 

[E]tt statsråd som inte är aktiv i departementet och stän-

digt pratar och peppar upp så att säga medarbetarna där, 

det går inte, man måste ha dagligt aktivt leverne med per-

sonalen på departementet (S 4 GAMMMAL). 

 
Och jag tycker så här, att de är så duktiga de här tjänstemännen, de är jätte-
duktiga människor som i alla fall på [nämner ett departement] och [nämner 
ett annat departement] där jag jobbat, framför allt på [nämner återigen det 
andra departementet], fruktansvärt duktiga personer alltså, måste jag säga, 
jag är oerhört imponerad över i princip alla. Och massor med erfarenheter 
och kunskap. Och att man då som är den som är ytterst ansvarig för politi-
ken, om man inte tar sig tid att prata med någon utan säger att det ska gå 
via, på något sätt, jag tycker att det är, jag tycker nästan det är liksom en 
kränkning. Det är att inte ta deras kompetens på allvar. […] [J]ag tycker att 
det är att nedvärdera, och jag tycker att det är att inte använda tjänstemän-
nens potential, alltså man får fram sämre proppar, för att man inte tar dem 
riktigt på allvar (S 8 NY).  

Men att finnas till hands handlar åtminstone också om att, vilket framgår av 

det senare citatet ovan, som politiker tillförsäkra sig om att de produkter som 

tjänstemännen ska ta fram ska bli så bra som möjligt.  

I både det nya och det gamla materialet finns det politiker som anser att 

det är viktigt med tillgänglighet från deras sida, och som anser det vara vik-

tigt att ha dörren öppen för tjänstemännen, även i bokstavlig bemärkelse:  
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[O]ch så ska man vara en bra arbetsledare för [tjänstemän-

nen] på departementet och jag tycker, jag vet inte om det 

kommer senare här, att det är väldigt viktigt att man har 

mycket god kontakt med dem man arbetar med, att man har 

nära kontakt med dem som handlägger ärendena direkt, inte 

genom ombud (S 11 GAMMAL). 

 
Min dörr stod alltid öppen. Min sekreterare eller assistent, visste om att det 
var ingen idé att… Den första assistenten trodde att man skulle gå in och 
fråga ifall jag kunde ta emot, det slutade [hon eller han] ganska snart med för 
mina dörrar stod alltid öppna. Så där gick tjänstemän och politiskt sakkun-
niga lite in och ut. Var de i korridoren så kunde departementsrådet eller nå-
gon säga ’har du hört det har kommit en rapport här nu’ så vi hade ett sånt 
här… Det var nästan alltid folk på mitt rum som kom och gick och aldrig några 
lampor eller någon som skulle fråga. Så svaret på din fråga, kontakter ja, 
formella och väldigt mycket informellt, vi gick på varandra i korridoren, vi 
kollade, vi hade sittningar som jag hängde med på inne hos statssekrete-
raren, vi hade mer formella dragningar hos mig. Jag var med och spånade 
och så vidare också. Absolut inte alltid, men det blev formellt och det blev 
mycket informellt, på ett väldigt naturligt sätt (S 10 NY).  

Det är dock långt ifrån samtliga nya statsråd som har dörren öppen på det här 

sättet, tvärtom finns det en del uttalanden av följande karaktär: 

Ja, hos oss var det inte möjligt utan de måste gå, under den tiden som jag 
var, så måste man ha klarat upp det här först med statssekreteraren. Alltså 
först med sin enhetschef och sen så med statssekreteraren. Det gjordes ju 
många försök att få boka sammanträden, boka tid, dra ett ärende. Och vägen 
var den att tid för möte med statsrådet det kunde bara bokas av statssekre-
teraren. För då visste man att [statssekreteraren] hade gått igenom frågan (S 
5 NY).  

Här framgår att det inte är några öppna dörrar som gäller om tjänstemännen 

vill ta kontakt med statsrådet, eftersom de alltid måste gå via statssekrete-

raren. Det är därför betydligt större spridning i materialet ’nu’, huruvida det 

anses att direktkontakter verkligen behövs eller om det i huvudsak är stats-

sekreteraren som bör stå för dessa kontakter. Dessa två statssekreterare, en 

gammal och en ny, tycks vara ett exempel på detta: 

[A]tt [som statssekreterare] leda det interna arbetet, att 

fungera som arbetsledare inne på departementet, eftersom 

statsrådet har en mer utåtriktad roll (SS 4 GAMMAL). 

 
Ett bra statsråd ska också visa sig i tjänstemannaorganisationen i den mån 
statsråd har tid, men det ser inte jag som det primära utan där är 
statssekreteraren statsrådets ambassadör in i organisationen. Sen kan det 
vara lite grädde på moset om statsrådet har möjlighet att agera inåt (SS 13 
NY). 
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Bland dagens statsråd råder det skilda meningar kring huruvida det var de 

som behövde ’skydda sig’ mot tjänstemän som i alltför hög grad sökte kon-

takt, medan andra säger att det istället var de som fick pocka på tjänstemän-

nens uppmärksamhet. Så här säger till exempel ett nytt statsråd, som upplev-

de att det i regel gick till på det sättet – via statssekreteraren – även om det 

inte tyckts ha gjort så i just detta fall: 

[J]ag träffade nog mina handläggande tjänstemän mer än de flesta statsråd 
gjorde, utan de flesta statsråd var nog så att man gick över sin statssekrete-
rare mer så att säga. Det hängde väl ihop med att jag själv hade jobbat där, 
så att jag visste hur handläggarna, att de uppskattar sånt helt enkelt, att de 
får styrning direkt ifrån ministern. Dessutom är det ju alltid så att om de ska 
gå via, så förställs alltid budskapet, det är den här viskleken liksom, barn sit-
ter i en ring, man säger det ena och sen slutar det i nåt helt annat (S 7 NY). 

Politikerna och framför allt statsrådet har stor möjlighet att påverka det dag-

liga arbetet i departementet, hur detta ska läggas upp. Till exempel hur ingå-

ende de väljer att arbeta med till exempel propositioner, respektive hur 

mycket kontakter de har med tjänstemännen, och vilka tjänstemän, om de 

alltid väljer att gå via enhetschefen eller om de mer går direkt på berörd 

handläggare. Så här säger till exempel samma nya statsråd som ovan:  

Alltså jag hade ju [mycket kontakter med tjänstemännen], jag tror det, det är 
upp till varje [statsråd], det är väldigt olika tror jag (S 7 NY). 

Denna tendens finns både i det gamla och det nya materialet, även om den är 

något större i den uppföljande studien. Många är de, politiker såväl som 

tjänstemän i den nya intervjustudien, som pekar på hur tempot har skruvats 

upp, och hur ’allt snurrar allt snabbare’. Det är nästan svårt att ifrågasätta 

intrycket att det skett en ökning av tempot. Men det kan mycket väl vara så 

att de nya intervjupersonerna tenderar att överskatta hur mycket takten verk-

ligen har ökat. Detta då det finns uttalanden i det gamla materialet som visar 

att de gamla politikerna knappast heller låg på latsidan:  

Ibland så är det är ett mycket mycket tungt… Jag satt och 

tittade igenom förra helgen hemma då skulle jag hålla 16 

föredrag inom loppet av en månad, oräknat de tal jag ska 

hålla i Riksdagen. Ja, det är inte klokt nej, för det är 

för mycket. Och ändå har jag sagt nej till en massa 

framträdanden, så att jag är… [MEN DET ÄR NÄSTAN LIKA TUNG 

BÖRDA DEN HÄR YTTRE REPRESENTERANDE ROLLEN?] Det är en 

väldigt tung börda och det är en oerhörd press här på in-

tervjuuttalanden och väldigt mycket ja, journalister och 

andra som vill komma här, och väldigt många som vill komma 

upp och lägga fram sin sak. Och en oerhörd mängd med brev, 

som kommer varje dag. Jag vet inte riktigt hur många det 
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kan bli på ett år, men det är åtskilliga tusen (S 11 

GAMMAL). 

Detta citat visar hur även de gamla statsråden upplevde ett stort tryck utifrån, 

vilket tyder på att det i så fall snarare handlar om en gradskillnad mellan de 

två studierna. Karaktären på innehållet i arbetsbelastningen verkar dock trots 

allt ha förändrats något, med en förskjutning från de inre kraven mot mer 

yttre krav. Flera av framför allt de äldre statsråden, även om de långt ifrån 

gäller dem alla, anser nämligen att de i alltför hög grad spenderar för mycket 

tid i departementet. Det gäller framför allt på ärenden av förvaltningskarak-

tär, till exempel överklaganden.128 Detta i förhållande till den tid de skulle 

behöva lägga på andra uppgifter, såsom mer utåtriktad verksamhet som resor 

ute i landet och liknande. Detta kan vi se i följande citat av ett gammalt stats-

råd: 

Ja, det som kanske alltid plågade en på nåt sätt, det var 

att man inte hade tillräckligt med tid att resa i landet, 

att besöka… […] Man skulle haft mer tid att själv vara 

uppsökande ute på fältet. Det kan jag säga att jag tyckte 

var en brist. Sen är det klart man alltid tycker att man 

skulle haft mer tid för att läsa och så där men det är ju 

en sån väldig informationsström som är över en, så det är 

inte så konstigt (S 4 GAMMAL 17).  

Samma statsråd som ovan säger också på detta vis:  

Sen belastas ju statsråden, enligt min mening, med 

alldeles för mycket rutinärenden. Av såna här överklag-

ningstyp, det är en gammal historia att man ska gå till 

kungen med en massa, och jag tror att en annan viktig 

uppgift det är att försöka flytta undan en rad såna rena 

rutinärenden. Det blir inte större rättssäkerhet för att 

det görs av ett statsråd, det är en fördom, tror jag (S 4 

GAMMAL).  

Som svar på frågan ’vad begränsar ditt inflytande över departementsarbetet’ 

svarar flera gamla statsråd att det just är tidsbristen.129 Frågan är därför om 

inte den eventuellt ökade externa belastning som dagens politiker upplever 

uppvägs av den (departements)interna belastningen på framför allt de gamla 

statsråden. Hur som helst uppfattar de nya statsråden i högre utsträckning än 

de gamla att tidsbrist och överlastning är en ’naturlig del’ av att vara stats-

råd, även om den personliga läggningen både ’då’ respektive ’nu’ kan spela 

in. De nya statsråden upplever inte att avvägningsproblematiken mellan att 

                                                      
128 Denna typ av ärenden har dock minskat över tid (Premfors, Sundström 2007:41f).  
129 De nya har inte explicit fått denna fråga (men har getts tillfälle till att resonera kring en 

liknande).  
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vara närvarande på departementet och vara mer utåtriktad är särskilt stor. 

Däremot tycks det finnas en tendens till att ’dagens’ statsråd i högre grad kan 

ange tidsbrist och överlastning som skäl för att slippa behöva finnas till 

hands för tjänstemännen på departementet.  

Både ’nu’ och ’då’ finns dock statsråd som löser tillgänglighetsproblema-

tiken genom att ta för vana att ta tillvara luckor av tid som uppstår till exem-

pel på väg till ett möte eller under en resa där någon eller några tjänstemän 

följer med. Till exempel beskriver ett gammalt och ett nytt statsråd hur så 

skedde:  

Naturligtvis vill de inte att statsrådet ska vara borta 

alltför mycket utan de får kontakten, men när jag reste 

runt så här så hade jag ju ett par utav de tjänstemännen 

som hade ansvaret för de här frågorna med mig. Och det var 

också värdefullt ur den synpunkten att när vi reste så 

fick vi ju tillfälle att sitta och prata med varandra om 

olika saker och ting. Vi lärde känna varandra på ett 

bättre sätt också. Samtidigt som vi diskuterade igenom de 

här frågorna (S 5 GAMMAL). 

Man fick ju en väldigt tight almanacka, det hängde på minuter. Man fick ut-
nyttja också bilresor, flygresor när vi åkte regeringsplanet och sånt där och 
satt och pratade med tjänstemännen. Det gav ju väldigt mycket ofta. Och det 
har de sagt till mig också att de tyckte var roligt. Ofta när vi var på väg till mö-
ten, så läste jag på vägen dit, men på vägen hem bad jag tjänstemännen att 
få sitta hos mig. Och det har de vittnat om att det tyckte de var väldigt roligt. 
Då kunde vi prata lite friare och man var inte så nervös inför de där mötena 
man skulle gå på (S 12 NY). 

Som ovanstående statsråd säger utgör detta ypperliga tillfällen att lära känna 

varandra som politiker och tjänstemän. Ett annat exempel från det nya 

materialet är statsrådet som medvetet låter sin dörr vara öppen på kvällstid, 

och det finns en underförstådd överenskommelse om att det är okej att tjäns-

temännen kommer in ’för en liten pratstund’ när tillfälle ges:  

Sen satt jag ju där ofta [och] mycket på kvällarna, och då hände det ibland att 
någon tjänsteman såg att det lyste i mitt fönster och kom upp och knackade 
på (S 7 NY).  

Viljan och benägenheten att hitta denna typ av ’kontaktluckor’ till tjänste-

männen betyder mycket för tjänstemännen, men varierar dock, vilket till 

exempel framgår av detta citat:  

[M]an kan ju inte alltid ha en massa tjänstemän med sig 

när man är ute och pratar, ute och reser, och då begär man 

ju ofta fram promemorior för att ha som underlag för tänk-

bara frågor eller föredrag osv (S 8 GAMMAL). 
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I det nya materialet finns många utsagor som visar hur nya kommunika-

tionsmöjligheter, som SMS och e-post används i hög grad. Det verkar dock 

som att dessa nya möjligheter framför allt används av politiker för att kom-

municera med andra politiker på departementet snarare än som ett verktyg 

för kommunikation mellan politiker och tjänstemän. Det torde därför vara 

rätt ovanligt att en tjänsteman ringer eller skickar SMS till ett statsråd på 

dennas mobiltelefon, åtminstone om det inte gjorts upp på förhand. Det finns 

nya politiker, även statssekreterare, som varnats för att ha alltför öppna 

kommunikationskanaler till tjänstemännen, till exempel att korrespondera 

med dem via e-post. Men här finns det skillnader i det nya materialet, då 

andra statssekreterare har sådan kommunikation med tjänstemännen, till 

exempel denna nya statssekreterare som säger på följande vis:  

De mailar mig och de ringer mig ibland, många av dem har mitt mobilnum-
mer också (SS 13 NY).  

Den förväntan som politikerna i det gamla materialet generellt har på sig 

själva, korresponderar mot den förväntan som tjänstemännen i det gamla 

materialet har på dem:  

Vara lättillgänglig och kunna umgås med departementsperso-

nalen på ett förtroendefullt och smidigt sätt (TJM 3 

GAMMAL).  

Ett par gamla tjänstemän menar till och med att ett statsråd inte per automa-

tik får inflytande över departementsarbetet, utan deltagande i departements-

arbetet blir en garant för inflytande över departementet och över tjänstemän-

nen. Följande gamla tjänstemän resonerar kring ett statsråds möjlighet till 

inflytande på departementet på följande vis:  

Om man är mycket på departementet, deltar i arbetet och 

har kontakter på annat sätt än genom von oben-direktiv som 

liksom bara rent allmänt går genom mellanhänder, men då 

måste han nog, om han skall sätta sin prägel på arbetet, 

verkligen delta i det (TJM 19 GAMMAL).  

Denna förväntan som de gamla tjänstemännen har, förstärks av att flera av 

dem tycker att statsråden ägnar för mycket tid åt det utåtriktade och för lite 

tid åt departementet:  

De måste kunna göra en avvägning i sitt arbete, så att 

rätt mycket tid ändå ägnas i departementet och inte bara 

vara utåtriktade (TJM 9 GAMMAL).  

Det gäller dock inte samtliga gamla tjänstemän. Det kan därför tolkas som 

att det bland tjänstemännen i det gamla materialet visserligen finns en accep-
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tans för att också statsrådets utåtriktade verksamhet måste få ta tid, även om 

det inte alls är en ovillkorad tolerans. Många nya tjänstemän understryker 

också vikten av att ett ’bra’ statsråd också är ett tillgängligt statsråd. 

Tjänstemännen i det nya materialet har generellt något större tolerans för 

att både statsrådet och statssekreteraren är upptagna, men då särskilt statsrå-

det eftersom just statssekreteraren ändå är deras viktigaste kontaktperson. 

Detta trots att de egentligen vill ha tillgängliga statsråd. En del nya tjänste-

män, och då särskilt de som inte är sakenhetschefer eller rätts- och/eller ex-

peditionschefer, utan chefer för övriga enheter som inte befinner sig ’i lin-

jen’, säger sig ha relativt lite kontakter med statsrådet. Istället är det i hög 

grad statssekreteraren som de jobbar mot, och av denna anledning blir stats-

sekreteraren viktigare än statsrådet för att arbetet ska fungera för dessa tjäns-

temän. Det viktigaste för dessa nya tjänstemän är inte att statsrådet ständigt 

finns på plats utan att det finns en statssekreterare som i hög grad är samspelt 

med statsrådet, som tjänstemännen vet representerar statsrådets vilja i hög 

grad och som kan ge tydliga besked. Här kan även de politiskt sakkunniga 

spela roll. Något riktigt substitut kan dock inte statssekreteraren utgöra, en-

ligt denna nya tjänsteman: 

Ja, jag tror att de måste ju vara väldigt mycket ute, det är ju så, och det är ju 
statssekreteraren som är den som måste vara mer tillgänglig i så fall. Men 
det är klart en viss tillgänglighet behövs nog ändå för att… Det handlar ju 
också om att skicka signaler till oss, vi behöver ju lite ledning och signaler och 
vilket håll ska vi gå, vilka förslag är det vi ska köra och så, vi behöver ha en 
sådan närvaro av statsrådet (TJM 32 NY). 

Det finns på så vis tendenser i det nya materialet till att tjänstemännen i 

högre grad accepterar – och kanske har att acceptera – ett minimum av till-

gänglighet från statsrådets sida, och att kontakter utöver detta i högre grad 

ses som en ’bonus’. Här finns det därför en skillnad mellan det gamla och 

det nya materialet, eftersom de gamla i högre grad förväntar sig att statsrådet 

i större del finns närvarande för att förmedla sina intentioner och visioner. 

En del nya tjänstemän vittnar dock om att det blir problem när bägge parter i 

den politiska ledningen ofta är frånvarande. Det kan dock räcka med ett allt-

för frånvarande statsråd för att konflikter mellan politiker och tjänstemän ska 

uppstå:  

[V]i hade ju en långvarig konflikt kan man väl nästan säga, mellan 
ledningsgruppen och den politiska ledningen för att [nämner ett statsråds 
för- och efternamn] inte var tillgänglig (TJM 19 NY).  

Men i det gamla materialet finns tecken på att det redan då kunde finnas en 

tillgänglighetsproblematik även vad gäller statssekreteraren:  
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[J]ag tycker [det] har varit bättre med tid hos statssek-

reteraren på de senare åren än vad det var tidigare där 

det kunde vara väldigt kärvt att få komma in, för de var 

invecklade i så förfärligt mycket (TJM 19 GAMMAL). 

I princip finns det ett stort utrymme för statsråd och politisk ledning att lägga 

upp beredningsprocessen efter eget behov. Men något som obönhörligen 

sätter avtryck på departementsarbetet är de varje vecka återkommande rege-

ringssammanträdena. Det är ett vanligt upplägg att beredningen av de ären-

den som ska upp på torsdagens regeringssammanträde sker på måndagar 

eller tisdagar. Många statsråd väljer också att ägna hela denna dag åt internt 

departementsarbete. Något som däremot möter starkt ogillande från tjänste-

männens sida är om ett statsråd ställer in den planerade beredningstiden. Det 

försvårar i hög grad tjänstemännens arbete, som då riskerar att gå i stå. Till 

syvende och sidst är det väsentligt med tillgänglighet hos statsrådet, därför 

att arbetet annars stannar upp. En ny tjänsteman menar att tillgänglighet hos 

statsrådet är väsentligt då statsrådet har att fatta beslut, och på så vis kan 

statssekreteraren åtminstone ur denna aspekt inte riktigt ersätta statsrådet.  

Som vi såg i föregående kapitel uppskattar tjänstemännen att politikerna 

känner till vilka de är, vilka frågor de arbetar med och så vidare. Men det 

viktigaste är återigen inte att politikerna blir ’hej och du’ med tjänstemännen 

utan att de visar att de respekterar tjänstemännen och deras kompetens. 

Tjänstemännen behöver ha kontakt med politikerna, när kontakter behövs, 

men de har samtidigt en stor tolerans för statsråd som har mycket att göra 

och behöver vara utåtriktade. Kravet och förväntan på politikerna och stats-

rådet att finnas till hands för tjänstemännen innebär dock inte en förväntan 

på att politikerna alltid och i alla frågor bör fördjupa sig i detaljer, något vi 

återkommer till senare i kapitlet. Detta kan tvärtom skapa viss oreda i depar-

tementet. Ju mer politiker och tjänstemän lär känna varandra desto mindre 

blir egentligen problemet med ett frånvarande statsråd, under förutsättning 

att tjänstemännen fått tillfälle att lära känna dem från början. Men tjänste-

männen anpassar sig också efter hur politikerna bjuder in till kontakter. De 

tar fler kontakter med politiker som uppmuntrar tjänstemännen till att själva 

ta kontakter. Men även det omvända gäller, om politikerna signalerar att de 

inte gärna vill bli störda, anpassar sig tjänstemännen istället till det. Detta är i 

regel något som de känner på sig, från en politisk ledning till en annan. 

Sammanfattningsvis finns i bägge materialen utsagor som tyder på att det 

finns tydliga förväntningar på att politikerna i hög grad måste vara tillgäng-

liga för tjänstemännen. Det tjänstemännen förväntar sig handlar varken ’då’ 

eller ’nu’ om att ständigt och jämt vara fysiskt närvarande, utan mer om att 

på ett eller annat sätt se till att tjänstemännen har den politiska vägledning de 

behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Däremot är det 

tydligt att förväntan åtminstone hos tjänstemännen i det gamla materialet 

också gäller statsrådet, och huruvida statsråd kan kombinera frekventa kon-
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takter med tjänstemännen med ökat tryck från media och så vidare. Denna 

förväntan har dock förskjutits mot statssekreteraren men även mot den öv-

riga politiska staben i det nya materialet. I varje fall verkar det vara mer per-

sonberoende i det nya än i det gamla materialet. Det fanns visserligen per-

sonskillnader även i det gamla materialet, men spridningen är ändå större i 

det nya. Det vill säga att statsråden ’då’ trots allt hade större förväntningar 

både på sig själva och från tjänstemännen att finnas till hands för tjänste-

männen. Idag har förväntan förskjutits mot att man som statsråd, på ett eller 

annat sätt, till exempel via statssekreterare och övrig politisk stab, har att se 

till att förmedla sina politiska intentioner till tjänstemännen. Denna nya 

tjänsteman antyder att denna har mer informella kontakter med sitt statsråd 

än övriga enhetschefer har:  

Jag träffar statsrådet väldigt ofta för jag reser väldigt mycket med honom, 
min största beröringspunkt med honom förutom alla dessa formella 
berednings… Då träffar man ju honom men det gör ju alla andra chefer också 
om man säger så. Jag träffar honom på resor och då har jag mycket 
’facetime’ om man säger så. Då är ju alltid min plats mitt emot honom i 
regeringsplanet och sedan så, går ju vi in i allt (TJM 34 NY). 

En konsekvens av detta kan därmed vara att statsråden oftare har och tar 

kontakter med de tjänstemän vars frågor politikern anser vara särskilt intres-

santa, det vill säga att det blir mer personberoende. 

Att vara realistisk  

En annan förväntan som tjänstemännen har på politikerna är att de ska vara 

åtminstone någorlunda ’realistiska’, och förstå hur arbetet och processerna i 

departementet ser ut och fungerar. Så här säger till exempel ett nytt statsråd:  

[E]n formalistisk ådra skadar inte, man måste ha förståelse för tjänstemanna-
rollen och för hur departementstjänstemännen arbetar, därför att annars… 
Ja det går inte bara att sitta och tycka rätt ut i luften en massa saker, utan 
man måste vara strukturerad när man sätter igång och veta hur man vill driva 
ärendena (S 9 NY). 

Som vi kommer att se i ett senare avsnitt i detta kapitel är det viktigt för 

tjänstemännen att också politikerna ger och tar, att det sker en diskussion om 

hur olika frågor ska lösas. Följande gamla statssekreterare resonerar just 

kring att miljön i Regeringskansliet kräver ett visst mått av realism, och att 

detta i sin tur gör att de potentiella konflikterna blir färre: 

Nej, den är alltså mindre [åsiktsspridningen] än vad jag 

trodde när jag först kom hit, och det tror jag beror på 

själva miljön. Här i Regeringskansliet så tvingas ju alla 
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som jobbar här till ett väldigt stort mått av realism, att 

hela tiden behandla frågor i medvetande om att mar-

ginalerna är ganska knappa, att åtminstone på senare år 

utrymmet för ska vi säga extravaganser är mycket litet och 

på något sätt så detta att har man jobbat några år här och 

vet att det mesta som kommer in av önskemål, det tvingas 

man att avstå, det fostrar liksom fram en anda av effek-

tivitet, realism, stora krav på att de önskemål som kommer 

måste vara väldigt väl underbyggda, genomtänkta etc, vil-

ket de i regel inte är. Det gör att jag tror att oavsett 

den politiska ledningen så får man i ett departement rätt 

mycket av en samsyn, även om man kanske har olika 

politiska uppfattning just på grund av den arbetsmiljön 

(SS 6 GAMMAL). 

Förväntan på en viss verklighetsförankring tycks dock i högre utsträckning 

vara riktad mot statssekreteraren än mot statsrådet. Ett nytt statsråd anser till 

exempel att det är statssekreterarens uppgift att vara ’realistisk’, så att stats-

rådet mer renodlat kan få vara en ’idéspruta’: 

[O]m [säger det egna förnamnet] säger ’jag vill ha det, jag vill ha det, jag vill 
ha det, jag vill ha det’ så kan inte allting alltid göras så fort som [säger det 
egna förnamnet] vill [skratt]. Då måste man ibland prioritera och då måste 
någon också säga så här ’[säger det egna förnamnet] det här går inte, utan 
nu måste du välja’ eller ’nu blir det så här’ så att, och det tycker jag 
[statssekreteraren] dessutom är väldigt duktig på och det tycker jag är en 
viktig roll då för en statssekreterare, det är att vara en duktig ledare och chef 
för att tjänstemännen tycker jag har rätt, de har rätt att kräva att ha en tydlig 
ledning i hur de ska prioritera och vad det egentligen är man förväntar sig av 
dem. De vill det och de har rätt att få det, de ska inte behöva jobba rakt ut ur 
luften och sen ska någon säga ’det var inte det här jag ville ha’ utan de har 
rätt att kunna få bli delaktiga i hur man resonerar och hur man prioriterar 
och har någon att bolla med kring det. Och den rollen har statssekreteraren, 
framför allt då mot enhetscheferna och det är en väldigt viktig roll för den 
hinner man inte alls med som statsråd (S 8 NY). 

En ny statssekreterare är inne på samma spår, att det är statssekreterarens 

uppgift, och bekymmer, att jämka mellan statsråd och tjänstemän som 

kanske drar åt olika håll:  

[S]tatsrådet är otåligt och vill genomföra det här snabbt och omedelbart och 
struntar liksom i… Medan tjänstemännen säger ’ja men det här går inte och 
vi hinner inte och vi måste göra si och lagar säger så’. Så då handlar det om 
att på något sätt hitta en bra balans genom att å ena sidan genom politiken 
och å andra sidan se till att apparaten klarar det här och har förutsättningar 
att klara det här. Och ibland kanske det innebär att man får göra lite avkall på 
tidsplanen, man kanske inte hinner riktigt lika snabbt. Den balansgången kan 
bli ganska jobbig ibland, därför att man är mån [poängterar]… Man är väldigt 
beroende av att ha bra relationer med tjänstemännen. Samtidigt som man 
ytterst företräder ändå den politiska ledningen. Så man hamnar där mitt 
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emellan. Det kan vara ganska slitigt, faktiskt. Att veta om man säger vems 
sida ska man stå på mest liksom (SS 3 NY). 

En annan ny statssekreterare är inne på samma linje, men menar att det ändå 

är en svårare uppgift att hantera statsrådet än tjänstemännen, eftersom dessa 

har vanan inne att göra som de politiska ledningarna vill:  

Ja, alltså det är, ja, otacksamt skulle man väl inte säga men det är ganska 
slitsamt, det var nog svårare ibland att förklara för den politiska ledningen att 
det här faktiskt inte funkar, för tjänstemannaorganisationen är så van vid att 
expediera sig till att saker blir gjorda på det [sätt] som den politiska ledning-
en vill (SS 11 NY). 

Men, det är fullt möjligt att det ser ut på andra sätt i andra statsråds-

statssekreterarkonstellationer.  

Att vara just ’realistisk’, både i termer av vad som fungerar innanför såväl 

som utanför kansliets väggar, är något som politikerna lär sig med tiden. Det 

handlar om en typ av erfarenhet som det inte är säkert att en ny politisk led-

ning utan tidigare erfarenheter från Regeringskansliet har med i bagaget, och 

detta trots andra tidigare erfarenheter från det politiska livet. Detta nya stats-

råd uttrycker till exempel förvåning inför hur lite hon (eller han) faktiskt 

ändå kunde om hur Regeringskansliet fungerar:  

[J]ag ansåg mig ha en ganska stor erfarenhet av svensk statsförvaltning och 
hade också varit verksam i den kommunala världen och landstingsvärlden. 
Jag har suttit i Riksdagen en massa år, jag har suttit i ett antal myndighetssty-
relser så jag ansåg mig nog ganska kunnig i svensk statsförvaltning men insåg 
när jag kom till [nämner namnet på ett departement] att jag faktiskt inte 
hade en susning om hur kanslihuset fungerade. […] Men tolv år en lång tid. Vi 
kom till en värld som faktiskt var okänd för oss. Och är man inte road av den 
typen av frågeställningar över huvud taget då tar det rätt lång tid innan man 
har loggat in. Jag är inte alls säker på att alla ministrar har gjort det än (S 9 
NY). 

Det blir en viktig uppgift för tjänstemännen att lära politikerna vad som är 

mer eller mindre genomförbart och framkomligt, men också hur Regerings-

kansliet och arbetssättet där funkar, vilket de två följande citaten avspeglar:  

Över huvud taget att få statsrådet att förstå att det 

finns regler för olika saker och då måste man ändra reg-

lerna för att kunna ändra saken (TJM 3 GAMMAL).  

Ja, vi har väldigt tighta tidsramar att hålla oss till alltid. Och vi lägger upp gan-
ska noga processer för att klara av det och för att belasta organisationen på 
så minst skadligt sätt som möjligt. Och har man inte respekt för de proces-
serna, då tror jag att det blir… Då gör man sig själv som statsråd eller 
statssekreterare en björntjänst för det blir inget bra. För då visar man inte 
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heller respekt för organisationen. Så det tror jag man ska göra. Alltså respekt 
för att det finns skäl för att det ser ut som det gör (TJM 25 NY). 

Tjänstemännen lär upp sin politiska ledning också för att de vill kunna vara 

stolta över den. Detta lärande är något som den första perioden, innan stats-

rådet och den övriga politiska ledningen har ’blivit varma i kläderna’, i 

mångt och mycket ägnas åt. För de flesta statsråd och nytillträdda politiker 

går det snabbt och utan besvär att ’komma in i gamet’, men en del stöter på 

problem och risken för detta tycks vara särskilt stor i början. Detta handlar 

om att politikerna förväntas visa respekt för att tjänstemännen gör som de 

gör av en anledning, att de inte sätter sig på tvären utan orsak. Det finns 

tjänstemän som uppfattat att politikerna upplevt att de varit krångliga, när 

det ur tjänstemännens synvinkel har handlat om resursbrist i form av tid och 

pengar, vilket framkommer av detta citat av en ny tjänsteman: 

Och då tyckte man väl kanske att organisationen inte var tillräckligt snabba 
och effektiva, krånglade till saker och ting. Men samtidigt så var de nog inte 
riktigt, hade nog inte riktigt förstått vilken ändå procedur saker och ting av 
formella skäl kräver [poängterar]. […] Men sedan om man rent teoretiskt 
skulle tänka sig att man har en organisation som obstruerar så att säga och 
inte vill genomföra politiken, då har vi inte någon bra tjänstemannaorganisa-
tion och så ska den inte fungera (TJM 2 NY).  

Det kan alltså också handla om andra formkrav inklusive konstitutionella 

sådana som tjänstemännen har att beakta. Många är de tjänstemän som på-

pekar att de försöker göra allt för att politikerna ska få sina viljor igenom. 

Likväl finns det politiker som menar att de i olika sammanhang har stött på 

motstånd från tjänstemannaorganisationen, exempelvis i samband med att de 

har velat genomföra en viss reform. Detta innebär att statsråd kan möta ett 

visst, för att inte säga betydligt, motstånd från tjänstemännens sida om dessa 

förväntningar inte är uppfyllda. En gammal tjänsteman resonerar till exem-

pel på följande vis kring vad som skulle hända om en politisk ledning skulle 

vilja genomföra större förändringar på departementet:  

Ja, det tror jag, det skulle i och för sig mötas positivt 

under förutsättning att tjänstemännen tror att det går att 

genomföra de här sakerna. Jag menar, att komma med stora 

drastiska förslag som man på tjänstemannahåll bedömer som 

helt utsiktslösa, fantasifulla bara, det tror jag inte 

vore bra (TJM 11 GAMMAL). 

Men det finns också uttalanden som tyder på att tjänstemännen förväntar sig 

att ’sakliga argument’ bör bita på statsrådet, och ett statsråd som inte tar 

tjänstemännens argumentation i beaktande kan riskera att uppfattas som 

envisa och omedgörliga, här uttryckt av samma gamla tjänsteman som ovan: 
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Om han är, så att säga, envis eller om han har svårt att 

ta sakliga argument, och så att säga vill driva, vill 

driva sin egen vilja igenom. Det försvårar arbetet. Då har 

man svårt att förstå varför inte sakliga argument tar (TJM 

11 GAMMAL).  

Politikerna ökar därmed sina chanser ordentligt att få med sig tjänstemännen 

utan större mankemang, om de har ’realistiska’ viljor, till exempel vad det 

gäller tidsramar, men även när det gäller att göra saker ’enligt regelboken’. 

Detta dels för att tjänstemännen trots allt försöker värna om den egna arbets-

situationen som kan vara nog så pressad, men också därför att de inte vill att 

politikerna ska riskera att göra något som inte är färdigberett. Tjänstemännen 

vill helt enkelt inte att politikerna ska göra fel. 

Att endast undantagsvis lägga sig i ’detaljer’  

Som vi såg tidigare i detta kapitel vill tjänstemännen att politikerna ska in-

tressera sig för vad de gör, och de vill ständigt bli involverade av politikerna. 

Å andra sidan finns en förväntan på att politikerna åtminstone inte ständigt 

och jämt ska lägga sig i det som tjänstemännen uppfattar som ’detaljer’. 

Resonemanget känns igen från det förra kapitlet; statsrådets förväntas fram-

för allt att leda departementsarbetet på en mer övergripande nivå. Att endast 

gå in i detaljer som statsråd kan därför vara förvirrande för tjänstemännen, i 

varje fall om den här mer övergripande styrningen saknas. För statsrådet kan 

det därför snarare vara en belastning att vara alltför kunnig på det aktuella 

sakområdet:  

Men han ska vara väl insatt och väl orienterad och ha en 

förmåga att så att säga ha ordentligt öppna kanaler för 

kunskaper på sitt eget område. Det viktiga är egentligen 

att ny information ständigt förs fram, så att inte den 

stannar på en för låg nivå, så att det inte är bara tjäns-

temännen som har den nya informationen. Men det är mera 

det, konsten att kunna tillgodogöra sig den information 

som kommer så att säga snabbt än att han ska vara ska vi 

säga expert och fackman på sitt område. Det tror jag snar-

ast kan vara en belastning (S 4 GAMMAL). 

Förmågan att som statsråd, eller för den delen statssekreterare, inte lägga sig 

i ’onödiga’ detaljer är därför viktig, inte minst för den politiska ledningens 

egen skull, vilket denna gamla statssekreterare resonerar kring: 

Och sen kan ju naturligtvis både statsråd och 

statssekreterare om de känner för det gräva ner sig i en-

skildheter, så de aldrig ser de viktiga frågorna. Då blir 
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det ju nån annan som tar hand om politiken än den 

politiska ledningen. Det är ju så mycket att göra, ingen-

ting är lättare än att fly bort ifrån de svåra besluten 

till dem som är lättare (SS 8 GAMMAL). 

Detta franka resonemang förs av en gammal tjänsteman:  

Det [statsrådet] måste ha en förmåga att koncentrera sig 

på övergripande frågor och ge fan i detaljer. […] [D]e 

skall akta sig för att fastna i detaljer utan de skall 

verkligen hålla sig till riktlinjer och övergripande 

frågor för det är fullständigt omöjligt för en enda män-

niska att i detalj behärska till exempel mitt område […], 

utan där är det: vad vill man (TJM 7 GAMMAL)?  

Följande nya tjänsteman formulerar sig i något mer positiva ordalag, och 

menar att ett bra statsråd ur tjänstemännens synvinkel inte nödvändigtvis är 

ett som är insatt i alla detaljer, utan att det tvärtom kan fungera alldeles ut-

märkt, under förutsättning att statsrådet på en mer övergripande nivå vet vad 

det vill åstadkomma:  

Alltså jag har jobbat i en situation med ett statsråd som visste väldigt väl om-
rådet, utan att vara inne och peta i detaljer. Som var väldigt [poängterar] bra 
på att formulera politik, och visste precis [poängterar] vad som skulle vara 
den nationella [poängterar] politiken och ’det här [poängterar] är det som 
ska gälla’, alltså verkligen röra sig på policynivå, och sedan välja ut [poäng-
terar] ett antal stora frågor att jobba med. Det är klart att det blir mycket lät-
tare. Och som på det viset gör upp en ram som man har väldigt lätt som 
tjänsteman att när det dyker upp frågor så kan man själv komma ganska 
långt utan att gå till statsrådet för man vet [poängterar] vad det är för kon-
text alltså det är klart och tydligt. Och det gör ju saken mycket lättare. Men 
får man ett statsråd som inte kan saker och ting lika mycket så behöver man 
väl inte förfasa sig så mycket över det [poängterar]. Utan då får man ju gilla 
läget som det heter (TJM 33 NY). 

Det finns dock en risk som är särskilt stor i början av statsrådets tid på depar-

tementet, och kanske särskilt om statssekreteraren är ny och oerfaren, att 

man som statsråd fastnar i detaljer även i ärendehanteringen. Detta gäller i 

något högre grad de äldre statsråden, som vi kan se här:  

Ett misstag [som ett nytt statsråd tenderar att begå] kan 

ju vara att man drunknar lite grann i det förvalt-

ningsmässiga och rutinbetonade till förfång för den 

utåtriktade verksamheten, det politiska kontaktarbetet (S 

7 GAMMAL). 

Detta bekymmer möter även de nya statsråden, även om intrycket är att det 

kanske inte är riktigt lika omfattande. Det finns exempel även i det nya 
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materialet på statsråd som tycker att ’apparaten’, ’ärendefloden’, och ’ma-

skineriet’ varit svårt att hantera särskilt i början, och som de varit tvungna att 

skaffa sig ett förhållningssätt till. Att hantera den egna agendan är dock nå-

got som statsråden lär sig med tiden, åtminstone tycks de nya statsråden göra 

det. Både ’då’ respektive ’nu’ finns dock skillnader i statsrådens sätt att vilja 

arbeta som inte är övergående. Här resonerar en gammal statssekreterare 

kring detta: 

Sen arbetar ju statsråden väldigt olika. [Nämner ett 

statsråds för- och efternamn] och [nämner ett annat stats-

råds för- och efternamn] arbetade helt olika. [Nämner 

återigen det andra statsrådets för- och efternamn] arbe-

tade som en departementssekreterare, hon gnetade med for-

muleringar och satt med och diskuterade väldigt noggrant, 

[nämner återigen det första statsrådets efternamn] läste 

liksom och gav några huvudsynpunkter och överlämnade åt 

tjänstemännen att liksom jobba med detaljerna och komma 

tillbaka och visa att så här har vi gjort och så läste han 

det. [DET ÄR ÅTERIGEN EN FRÅGA OM DET SPECIFIKA PARET 

[statsråd-statssekreterare] HUR ARBETSFÖRDELNINGEN BLIR?] 

Ja, och vilken läggning statrådet har. En del statsråd är 

intresserade av att gå in väldigt mycket i detaljer. Andra 

tycker att detaljerna låter de tjänstemännen sköta och ser 

till helheten mera (SS 3 GAMMAL). 

Då det finns en förväntan på tjänstemännen att anpassa sin rådgivning efter 

politikerna och deras önskemål, något som kommer att diskuteras i nästa 

kapitel, är intrycket att tjänstemännen anpassar sig – och måste anpassa sig – 

till sitt statsråd. Detta utesluter dock inte att tjänstemännen föredrar en viss 

typ av politiker, som i regel håller sig på en mer övergripande nivå:  

Det finns alltså statsråd som har nog varit ganska intres-

serade av, skall vi säga, administration och sådant där, 

det har det varit, och statsråd som vill gå in i ett 

ärende på djupet på ett sätt som de egentligen inte borde 

göra, sådana har vi också haft. Det gör att deras arbete 

blir helt irrationellt. De skall ju arbeta med politiskt 

arbete, utåtriktat och helst ett visst tankearbete för 

framtiden och som jag har sagt läsa och sådant som kan 

fungera politiskt över huvud taget, men det är väl inte så 

farligt med det. I regel så fungerar det väl någorlunda 

hyggligt kanske (TJM 15 GAMMAL). 

Det är som tidigare framgått statssekreterarens främsta uppgift att leda de-

partementsarbetet mer konkret. Men inte heller denna kan eller bör gå alltför 

långt in i detaljer. Så här säger också en ny statssekreterare om att i onödan 

lägga sig i tjänstemännens arbete:  
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[M]er teknikaliteter det löser tjänstemännen, det ska inte vi vara inne i. Det 
tror jag är jättefarligt om man börjar hamna i det som statssekreterare, och 
börja diskutera liksom rena tekniska lagtexter och annat, alltså nej det gjorde 
inte jag (SS 15 NY). 

Det finns inte heller någon fallande skala, där statsrådet i minst utsträckning 

ägnar sig åt detaljer och statssekreteraren i något mer. Ett nytt statsråd säger 

sig vara mer inne i detaljerna, i betydelsen i själva sakfrågan, än statssekrete-

raren, som mer ägnar sig åt den övergripande planeringen av arbetsproces-

serna (S 8 NY). Detta handlar dock också i hög grad om konstellationen 

statsråd-statssekreterare – och numera konstellationen i den politiska staben 

– och hur de har valt att lägga upp arbetet sinsemellan. 

Således förväntas politikerna å ena sidan inte lägga sig i onödiga detaljer, 

å andra sidan förväntas de visa tjänstemännen intresse och involvera dem i 

princip i alla sina förehavanden. Detta kan förstås på så vis att det tjänste-

männen inte vill är att politikerna, varken statsråd eller statssekreterare, är 

inne och ’okynnespetar’. Detta är återigen en förtroende- och tillitsfråga. Om 

politikerna i alltför hög grad, och hela tiden, uppvisar ett beteende som tjäns-

temännen uppfattar som ’kontrollerande’ ligger det utanför ramen för ett 

bemötande som de hoppas få. Att ’vara en del av laget’ är därmed att lita på 

att de övriga på det stora hela gör sitt jobb, och att de har den kompetens 

som behövs för att utföra detta arbete på ett tillfredsställande sätt:  

Det är klart att ett statsråd måste ju så att säga lita på 

befattningshavarna naturligtvis, deras så att säga kun-

nande inom de olika områdena (TJM 15 GAMMAL). 

Det är kanske på så vis det måste förstås att ett par av de nya statsråden upp-

levde det som ett problem att de inte ’fick vara inne och peta i detaljer’. Men 

andra nya statsråd menade att tjänstemännen kanske visserligen tyckte att det 

var ’jobbigt’ med ett statsråd som ville vara inne i detaljerna, men att de 

samtidigt uppskattade detta eftersom det gav dem chans att på nära håll se 

och höra hur statsrådet resonerade, och att detta – att vara nära politiken och 

politikerna – är en viktig drivkraft hos tjänstemännen i den här organisation-

en. Att vara inne i vissa detaljer – om än inte hela tiden – kan därför också 

vara att visa tjänstemännen intresse. Dessutom menar flera statsråd att det är 

en ’investering’ att jobba väldigt ingående med vissa frågor. Ett statsråd tar 

kanske fram ett fåtal propositioner under sin statsrådstid, och dessa vill man 

därför lägga ner mycket tid på, om inte annat för att statsrådet ändå måste 

kunna dem utan och innan när de senare ska läggas fram och diskuteras i den 

allmänna debatten, något som framförs av detta nya statsråd:  

[S]å många stora viktiga proppar tar man inte fram. […] [A]lla är ju förstås 
inte lika viktiga och så, så det hinner man, det är ett arbete som liksom ändå 
ska göras. […] Och jag ska bygga mitt politiska arbete på detta, och ska prata 
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om den fruktansvärt många gånger, så att det är också en investering i att 
jobba så (S 8 NY). 

Å ena sidan finns därmed en förväntan på att som politiker inte lägga sig i 

’onödiga’ detaljer. Men uppfattningen om vad som är en detalj kan dock 

skifta från fråga till fråga, men också från ett statsråd till ett annat. Därför 

har politikerna, å andra sidan, just förmånen att göra det när så behövs, att få 

en fullständig bild av en fråga, som antingen är en hjärtefråga eller som för 

tillfället står så högt på den politiska agendan att den inte går att negligera. 

Vid sådana tillfällen kan politikerna ta direktkontakt med tjänstemännen för 

att snabbt ’ta till sig’ en viss fråga. Här är ett exempel från det gamla materi-

alet:  

[D]et har jag väldigt många gånger bett en tjänsteman 

komma in för att med honom diskutera en fråga. Och då får 

det anses vara, statsrådet ska ha den där rätten att vända 

sig direkt till den personen, även om det bara är en hand-

läggare på något område så ska det inte ske med att stats-

sekreteraren eller rättschefen ska vara med. Man ska ha 

rätt till att kunna ta vara på det man själv har upptäckt. 

Sen har vi ju de här små departementen, så har vi ju denna 

fördel att man har personkontakterna. Det blir inte en… 

Och då allmänt som rådgivare och så när man säger att jag 

har haft… Då vet de till exempel i försvaret att den kil-

len är aktiv som reservofficer. Så har jag sagt till honom 

’hör du, jag ska tala vid det eller det tillfället, vad är 

det som är viktigt egentligen för de här’. Få ett råd så 

att säga som man kunde använda. ’Vill du skriva ett litet 

avsnitt om de här sakerna som man tar upp (S 6 GAMMAL).’ 

Samtidigt förväntas det alltså av politikerna att de endast ska ta till sig frågor 

som är av stor (politisk) vikt för dem.  

Att ge och ta (vid meningsskiljaktigheter)  

Som vi såg i det föregående kapitlet åligger det politikerna, och då framför 

allt statsrådet, att fatta beslut. Men att statsrådet ytterst ska vara beslutsin-

stansen utesluter inte att tjänstemännen förväntar sig att politikerna ger och 

tar, och så även vid meningsskiljaktigheter. Politikerna ska ha tagit till sig 

och lyssnat på tjänstemännens råd och invändningar. Detta är också en följd 

av att tjänstemännen vill bli inkluderade och involverade. Det övergripande 

intrycket − och ett ganska så starkt sådant − är att konflikter mellan politiker 

och tjänstemän är relativt ovanliga, åtminstone med den vanligaste konnotat-

ionen av detta begrepp, det vill säga sådana som har orsakats av regelrätt 

illojalitet. Ett sådant exempel skulle kunna vara att ett visst beslut har fattats 
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men att tjänstemännen går emot detta och försöker göra något helt annat. 

Däremot vittnar många intervjupersoner om att det ofta, kanske till och med 

dagligen, förekommer meningsskiljaktigheter, eller kanske snarare diskus-

sioner, mellan politiker och tjänstemän. Det verkar inte heller finnas en viss 

typ av frågor där politiker och tjänstemän inte kommer överens. För visst 

händer det, till och med ganska ofta, att politiker och tjänstemän inte delar 

varandras åsikter om hur en viss fråga bör lösas. Samtliga argument och 

aspekter av en fråga eller ärende ska ha kommit fram på statsrådets hemma-

plan, och därför kan inte tjänstemännen vara lismande ’ja-sägare’, något vi 

återvänder till i nästa kapitel. Därför är det nödvändigt att det är ’högt i tak’ 

på departementet. Därmed anser många intervjupersoner att det inte är speci-

ellt konstigt att det förekommer skilda åsikter politiker och tjänstemän emel-

lan, vilket här uttrycks av ett gammalt statsråd och en gammal statssekrete-

rare:  

Jo, men det skulle ju bara [vara] märkligt om det i ett 

departement, låt oss säga [att] jag hade mellan 30 och 80 

frågor varje vecka, om det inte skulle finnas något 

ärende, där man inte riktigt hade samma uppfattning (S 5 

GAMMAL).  

 

Ja, inte har [jag] nåt minne så där av att vi råkade i 

gräl därför att vi hade olika meningar. [NEJ NEJ] Men det 

är klart att det ligger väl i sakens natur att man fick 

diskutera sig fram till lösningar i åtskilliga frågor (SS 

1 GAMMAL). 

Utgångspunkten är att politiker och tjänstemän gemensamt resonerar sig 

fram till en lösning på olika problem, som både politiker och tjänstemän ’kan 

leva med’, något som denna gamla tjänsteman resonerar kring:  

Det händer ju inte så ofta och jag kan säga att i de här 

stora frågorna, där man diskuterar sig fram till något, 

där framstår det inte som stora meningsskiljaktigheter, 

det har inte gjort så hittills, som regel har man då 

diskuterat fram och tillbaka och vägt varandras synpunkter 

och sedan kommit fram till någonting tror jag, som ömse 

sidor uppfattat som något så när bra (TJM 9 GAMMAL).  

Denna typ av ståndpunkt artikuleras något oftare bland de nya än de gamla 

statsråden, även om vi i föregående kapitel har sett att flera av dem också 

poängterar arbetslagets betydelse. Så här uttrycker sig ett nytt statsråd apropå 

statsrådets roll i ’arbetslaget’ på departementet: 

Det fanns kanske synpunkter där jag tyckte att ’det här skulle jag vilja ha sett 
lite annorlunda, men nu är det som det är, det har varit på remiss, 
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statssekreterarna eller Finansen har sagt sitt och alla andra har sagt sitt, nu 
får det vara så, nu står jag bakom det’. Det är ju att vara en i ett lag (S 10 NY).  

Flera statsråd uppvisar en medvetenhet om att man som statsråd noga måste 

välja sina strider. Att medvetet gå emot en enad tjänstemannakår har ett pris. 

Det skulle kunna vara att kåren inte på samma sätt ger statsrådet uppback-

ning om det skulle börja blåsa upp till storm. Därför finns det exempel på 

hur statsråd faktiskt ’väljer’ att ge sig i vissa frågor. Detta verkar dock fram-

för allt ske när det gäller frågor där det finns en praxis på området eller frå-

gor av mer juridisk karaktär, åtminstone i den gamla undersökningen:  

Så i den typen av frågor så lät jag nästan alltid då 

tjänstemannens uppfattning eller ståndpunkt vara den 

avgörande. Där ansåg jag att där skulle de ha och det 

ansvariga verket, där skulle man ta stor hänsyn till dem. 

När jag däremot kom in på de mera rena politiska bedömn-

ingarna, då ansåg jag att det var mitt område. Det var där 

jag hade huvudansvaret. [ÄR DET VIKTIGT ATT TJÄNSTEMÄN 

IBLAND FÅR SÅ ATT SÄGA VILJA MOT SITT STATSRÅD?] Får? 

[VILJA ELLER FÅ IGENOM SIN STÅNDPUNKT] Det tror jag bety-

der mycket, ja, för i arbetsmoralen följer ömsesidig re-

spekt (S 1 GAMMAL). 

Ovanstående statsråd hänvisar till ’arbetsmoralen’ och den ’ömsesidiga re-

spekten’. Detta betyder dock alls inte att statsråden och politikerna låter sig 

bli överkörda, utan tvärtom just att de sparar sig åt de frågor som verkligen 

är viktiga för dem, som samma gamla statsråd som ovan resonerar kring:  

[D]å var det nog nästan inte ens tio ärenden [där man som 

statsråd stod ensam mot tjänstemännen], men det fanns 

sådana ärenden, det fanns ett fåtal sådana ärenden, då man 

gick emot sina tjänstemän som var eniga, men det var 

alltså väldigt sällan (S 1 GAMMAL). 

Som statsrådet ovan resonerar var de tillfällen då statsrådet gick emot tjäns-

temännen väldigt få. Men om, eller snarare när, det uppstår meningsskiljak-

tigheter, och politikerna möter motstånd från tjänstemännen, så förväntar sig 

tjänstemännen att politikerna ska fundera över det hela ett varv till:  

Jag tycker den [statsrådet] ska ta tid på sig och tänka 

över det hela [vid en meningsskiljaktighet] eftersom vi 

jobbat med detta ärende i allmänhet betydligt längre än 

den stund som statsrådet haft att tänka på det och kommer 

vi till olika åsikter, då bör vederbörande få en 

tankeställare om hennes bedömning är riktig (TJM 9 

GAMMAL). 
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Följande citat sammanfattar ganska väl essensen i å ena sidan den förväntan 

som tjänstemännen har på politikerna – att de ska ta in och lyssna på argu-

ment – och å andra sidan en förståelse och respekt för att statsrådet ska och 

måste fatta beslut:  

Jag förutsätter att ett statsråd som möter motstånd på det 

här sättet ändå tar sig en funderare och när han har tagit 

sig den funderaren så bestämmer han sig (TJM 19 GAMMAL).  

En ny tjänsteman menar att så snart tjänstemännen förstått att deras invänd-

ningar gått fram till statsrådet har frågan hamnat i ett nytt läge, där det sna-

rare åligger tjänstemännen att genomföra beslutet så lojalt det bara är möj-

ligt:  

Men visst, det händer ju att de säger ’nej men vi vill göra så här’ och då tyck-
er jag att känner jag att bara vi har fått fram det vi vill säga, då kör vi, då kör 
vi, och då skruvar vi ihop ett förslag som vi gör så bra vi någonsin kan (TJM 32 
NY). 

För här slår det faktum att statsrådet ytterst sitter på det politiska ansvaret in, 

härom råder det ingen tvekan vare sig i det gamla eller nya materialet, vilket 

vi kan se i följande två citat:  

Ja, då får jag bestämma och avgöra. Det finns ju ingen an-

nan väg. Det är ju statsrådet som har ansvar (S 3 GAMMAL).  

 
Nej, alltså då var det ju mitt ord som gällde. Sen fick de, om de var av en an-
nan uppfattning, fick de säga ’då är du väl medveten om att det här kommer 
att få det och det’, och så gjorde de ungefär, så att det var ju väldigt ofta jag 
satte ner foten också och sa ’nej det här kan jag inte gå med på’. Men oftast 
så hade jag ju den diskussionen med statssekreteraren, som gick ner och sa 
’det här är inte [säger det egna förnamnet] med på’. […] [J]ag var väldigt 
lyhörd för att höra deras argument, men till slut satte jag ner foten (S 10 NY).  

På följande vis säger till exempel ett annat nytt statsråd apropå eventuella 

konflikter: 

Nej, konflikter det låter [så], men då får ju enhetschefen säga att ’nej men, 
då får vi jobba vidare med förslaget helt enkelt’ (S 4 NY).  

Så även om det ständigt förekommer dialog mellan politiker och tjänstemän, 

sitter statsrådet med trumf på hand när frågorna verkligen ställs på sin spets. 

Ett öppet och inkluderande arbetssätt där både politiker och tjänstemän ger 

och tar är därför utgångspunkten både i det nya och det gamla materialet. 

Detta utesluter dock inte att statsrådet måste sätta ned foten och fatta beslut, 

och att det för den delen allt som oftast blir som statsrådet vill. Att statsrådet 
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ändå alltid har det sista ordet gör att explicita konflikter egentligen inte är 

något stort problem. För när statsrådet har ’dömt av’ en fråga, är det inte 

fråga om några ytterligare diskussioner. Den tjänsteman som skulle gå emot 

denna ’huvudregel’ skulle verkligen ha överträtt sin roll, detta resonemang 

återkommer i nästa kapitel. Men till dess att statsrådet ’satt ner foten’ i en 

viss fråga är det mycket av en dialog och en kollektiv process. Trots detta 

finns ändå statsråd, framför allt i det nya materialet, som påpekar att de 

kanske ibland har ställt sig bakom saker som inte riktigt blev som de skulle 

ha velat. De flesta menar ändå att detta är en del av att vara ett arbetslag som 

jobbar tillsammans mot gemensamma mål.  

Att inte skylla ifrån sig  

En sista förväntan på politikerna är att de i princip alltid ska ta ansvar för den 

förda politiken och de fattade besluten. Att besitta det yttersta ansvaret får 

därför också implikationen att något av det värsta ett statsråd skulle kunna 

göra mot sina tjänstemän är att lämna ut dem om det beslut som har fattats 

visat sig vara mindre klokt. Detta är en stark förväntan som det råder stor 

samstämmighet kring, hos både politiker och tjänstemän i såväl det gamla 

som det nya materialet. En ’dödssynd’ i det här sammanhanget skulle därför 

vara om ett statsråd misskrediterade tjänstemännen, åtminstone utanför den 

egna, inre kretsen. Denna förväntan gäller även om det faktiskt skulle vara 

tjänstemännens fel att något har gått snett. Detta framgår av följande citat av 

både ett gammalt och ett nytt statsråd:  

Och sen alltid vara lojal, man får aldrig skylla på 

tjänstemännen. Om man har fattat ett beslut, som är idi-

otiskt, man har gjort det på råd av tjänstemännen, då får 

man inte skylla på dem, man får själv ta ansvaret, man har 

ju själv fattat detta beslut. Det är en helig princip. I 

annat fall får man inget förtroende (S 3 GAMMAL). 

Man får ju aldrig skylla på tjänstemännen. Om det går åt helvete är det alltid 
statsrådet som är ansvarigt. Så är det. Och det är därför man måste lägga sig 
i alla frågor [skratt]. Så att man får aldrig skylla på dem. Det får man inte göra 
(S 8 NY).  

Det som kan gå förlorat enligt denna typ av resonemang är alltså tjänste-

männens förtroende. Denna lojalitet gäller särskilt externt, till exempel till 

media, men även internt i Regeringskansliet. Det senare är viktigt eftersom 

tjänstemännen skulle riskera att tappa ansiktet och riskera att få minskad 

tyngd i förhandlingar med sina motsvarigheter på andra departement, vilket 

följande politiker, en gammal och en ny, resonerar kring:  
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Det tror jag är viktigt att de känner att man inte lämnar 

ut dem då till andra departement. När man väl i det där 

kollektivet fattat ett beslut, då ska man stå för det. 

Även om sen beslutet råkar vara fel, så ska man inte 

skylla ifrån sig på tjänstemännen. Man får ju klara ut det 

internt efteråt, men att t ex inför en verkschef sitta och 

skylla ifrån sig och säga att jag har så dåliga 

tjänstemän. Eller att inför ett utskott skylla ifrån sig 

på tjänstemännen och så där. Det är ungefär lika illa som 

en tjänsteman som då inte redovisar alla alternativ (S 1 

GAMMAL).  

Alltså allt, hela [poängterar] organisationen bygger på förtroende, från 
minsta lilla förhandling om ett kommatecken i en proposition till de stora 
pensel[dragen]. Allting handlar om förtroende, igenom hela [poängterar] or-
ganisationen. Och du klarar inte det om du inte har det förtroendet, lojalitet 
och förtroendet och oavsett [poängterar], bryts det, då funkar det inte. Ja, 
men alltså så enkelt är det (SS 15 NY). 

I enlighet med detta resonemang sitter tjänstemännen på ett förtroendekapi-

tal, som de använder i förhandlingar med sina motsvarigheter på andra de-

partement. Detta förtroende riskeras om de skulle bli offentligt desavouerade 

av sina politiker, vilket i förlängningen skulle slå tillbaka på politikern ifråga 

då tjänstemännen ’förhandlar i dennas ställe’. 

Det råder dock lite olika meningar kring huruvida denna förväntan också 

gäller internt i departementet. Till exempel säger ett gammalt statsråd föl-

jande:  

Man får inte gå och prata skit bakom ryggen på dem. [VAD 

MÅSTE MAN SOM STATSRÅD GÖRA FÖR ATT BEHÅLLA DEM…] Vara 

lojal. Utåt lojal mot dem, inåt hur grym som helst (S 9 

GAMMAL).  

Att vara grym inåt behöver dock inte avse hela departementet utan skulle 

kunna förstås som att det är acceptabelt att politikerna framför kritik till be-

rörda tjänstemän, fast mellan ’fyra ögon’. Det verkar dock vara vanligare i 

den nya studien att det är statssekreteraren, vilken på mer daglig basis arbe-

tar närmare tjänstemännen, som får ta diskussionen om statsrådet på något 

vis inte känner sig tillfredsställd med tjänstemännens agerande, något som 

påpekas av detta nya statsråd:  

Jo, att man inte springer ner där hela tiden heller, utan det får ju bli 
statssekreteraren som i så fall säger att ’ministern var inte riktigt nöjd med 
den här skrivelsen’. Jag ska inte springa ner och säga ’herregud, hur beter du 
dig, vad tänker du på, är du helt dum i huvudet?’. Nej. Utan då ber jag 
statssekreteraren lugnt och snyggt och med väl valda ordalag säga ’vi kanske 
ska göra en liten ny formulering’ (S 10 NY). 
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Det är dock underförstått att den här typen av tillrättavisanden måste vara 

något som sker endast tillfälligtvis, eftersom det kan skada förtroendet mel-

lan politiker och tjänstemän. Statssekreteraren kan helt enkelt vara mer rakt 

på sak än vad statsrådet kan vara. Åtminstone tycks det vara så i det nya 

materialet. Detta eftersom det ju är hon eller han som ska leda beredningsar-

betet mer konkret, vilket ändå gör att statssekreteraren trots allt är mer ’du’ 

med tjänstemännen än statsrådet. Om statsrådet skulle göra på samma vis 

skulle det kunna genera tjänstemännen på ett helt annat sätt. Ett statsråd som 

tillrättavisar tjänstemännen kan också få rykte om sig att vara ’lynnigt’.  

Förväntan på att politikerna ska ta ansvar för de beslut de fattat, åt-

minstone utåt, och att stå sitt kast är mycket stark även hos tjänstemännen. 

Denna förväntan understryks av att politikerna bör ta sitt ansvar även om de 

faktiskt har blivit felunderrättade, eller till och med ’lurade’, av tjänstemän-

nen:  

Sedan så skall ett statsråd stå för sin åsikt. Det är… 

[INTE SÄGA ATT DET VAR TJÄNSTEMANNEN SOM LURADE MIG TILL 

DET HÄR?] Precis alltså, har han blivit lurad av tjänste-

mannen så får han stå sitt kast, utåt så är det han som 

står för vartenda beslut, är han sedan förbannad får han 

komma hem och skälla. Det är väldigt viktigt alltså. Det 

är en fråga verkligen om förtroende (TJM 7 GAMMAL). 

Jag menar, det är ju ministern som har det yttersta ansvaret, det är han eller 
hon som ska stå där inför allmänheten och förklara och försvara en sak. Det 
kan ju inte vi ta på oss, att vi har gett felaktig information (TJM 1 NY).  

En annan ny tjänstemän poängterar likaledes att det handlar om ett förtro-

ende mellan politiker och tjänstemän, som riskerar att naggas i kanten om en 

politiker skulle skylla ifrån sig: 

Det är ju väldigt viktigt att man har ett förtroende och att politikerna litar på 
att vi är lojala mot att genomföra deras beslut (TJM 7 NY).  

Denna förväntan finns, både externt som internt, därför att detta ansvarsta-

gande behövs för att tjänstemännen ska kunna (och våga) uppfylla en viktig 

aspekt av tjänstemannarollen; att ge politikerna kloka råd, och inte endast de 

opportuna. Samtidigt kan ju denna förväntan bli kontraproduktiv, om politi-

kerna alls inte skulle våga kritisera tjänstemännen. Men minst lika viktigt är 

att tjänstemännen faktiskt ger politikerna fullständiga och korrekta råd. Detta 

leder oss strax vidare till nästa kapitel, som handlar just om aspekter och 

förväntningar på tjänstemännens rådgivning till politikerna. Men först ska 

detta kapitel avrundas. 
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Sammanfattning och slutsatser 

Detta kapitel har visat att det i hög grad förväntas av politikerna att de ska 

anpassa sig till, och respektera tjänstemännen, deras arbetssätt, erfarenheter 

och kunskaper. Det handlar således även om respekt och förståelse för tjäns-

temannarollen i sig. Ett genomgående resonemang i detta kapitel har varit att 

politikerna måste visa tilltro till och ha förtroende för tjänstemännen. Detta 

kapitel har också visat att tjänstemännen samtidigt hjälper dem på traven, 

och lär dem hur arbetet i den här organisationen går till.  

För det första finns en förväntan på att politikerna bör visa intresse för 

tjänstemännen och det arbete de utför, och detta även om de förra i praktiken 

inte är särskilt intresserade av samtliga ärenden de har att besluta i. En annan 

förväntan är att politikerna måste använda och involvera tjänstemännen i allt 

de gör. Detta i syfte att tjänstemännen ska kunna vara förutseende, och även 

förutse kritik mot politikerna. Det finns vissa indikationer på att benägenhet-

en att involvera tjänstemännen är något lägre i det nya materialet. Ytterligare 

en förväntan på politikerna är att de ska vara tillgängliga. Tjänstemännen har 

inga orimliga krav på tillgänglighet hos politikerna, men det finns ett mini-

malistiskt krav som statsrådet inte kan undkomma. På så vis kan statssekre-

terare och politiskt sakkunniga endast delvis ersätta statsrådets närvaro. 

Trots att statsråden generellt är mycket upptagna finns det kreativa lösningar 

så att tjänstemännen ska kunna få det tillträde de vill ha och behöver, även 

om de generellt också har stor förståelse för politikernas upptagenhet. Dock 

är tillgängligheten något mer differentierad i den nya undersökningen. Detta 

skulle kunna bero på olika typer av personligheter och preferenser hos stats-

råden, men det skulle även kunna ha att göra med skillnader i tidigare erfa-

renheter från Regeringskansliet, som föranleder skillnader i förståelsen för 

tjänstemännens arbete och villkor. Detta tyder på att förväntan på politiker-

nas och särskilt statsrådens tillgänglighet är något svagare idag, både från 

dem själva och från tjänstemännen. 

Även om politikerna, som framkom i det förra kapitlet, förväntas ha 

starka viljor och visioner, förväntas de ha realistiska ambitioner för förverk-

ligandet av dessa ambitioner. Detta handlar visserligen om att tjänstemännen 

själva vill ha en dräglig arbetssituation, men det handlar lika mycket om att 

tjänstemännen vill försäkra sig om att produkter som lämnar departementet 

håller hög kvalitet och är ordentligt beredda. Dessutom förväntas politikerna 

endast undantagsvis lägga sig i detaljer. Visserligen har de rätt att så göra, 

men då bör det i regel handla om sådant som är av särskilt intresse för politi-

kern ifråga. Det kan till exempel gälla politikerns ’hjärtefrågor’, och/eller 

frågor som har seglat upp på den politiska dagordningen och som röner ett 

särskilt intresse för tillfället. Därutöver förväntar sig tjänstemännen att poli-

tikerna ger och tar vid meningsskiljaktigheter, även om de, som framgick av 

det förra kapitlet, förväntar sig att statsråden ska fatta beslut. Att politikerna, 

slutligen, absolut inte får skylla ifrån sig på tjänstemännen är en annan stark 
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förväntan. Också den hänger ihop med att politikerna och framför allt stats-

rådet är de som har att fatta beslut och därmed också att ta ansvar för de be-

slut som tas. Och detta även om det skulle visa sig att tjänstemännen begått 

fel i sin rådgivning.  

 Hittills har två övergripande aspekter av rollförväntningarna på politiker-

na diskuterats, i detta och det föregående kapitlet; att upprätthålla hierarkin 

respektive att respektera den expertis som finns i departementet. Dessa två 

aspekter kan te sig motsägelsefulla. Till detta återkommer vi i kapitel nio, 

där en diskussion förs om hur dessa två aspekter ändå går att väga samman. 

Men först övergår vi till att se hur rollförväntningarna på tjänstemännen ser 

ut, vilket görs i följande två kapitel. Det första av dessa två behandlar 

aspekter av tjänstemännens rådgivning till politikerna.   
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7. Att ge råd  

Inledning 

Efter att i två kapitel ha behandlat de rollförväntningar som finns på politi-

kerna har vi så kommit till det första av två kapitel som istället fokuserar på 

de rollförväntningar som finns på tjänstemännen, både från politikerna och 

från dem själva. I detta kapitel behandlas således pilarna C och D i figur ett 

som introducerades i kapitel tre. Här behandlas aspekter av att tjänstemännen 

förväntas hålla politikerna underrättade och välinformerade, vilket är en av 

grundbultarna i en kanslitjänstemans uppgifter. I detta kapitel blir vi varse att 

den typ av rådgivning som tjänstemännen i Regeringskansliet förväntas er-

bjuda visserligen ska vara ’korrekt’ och ’saklig’, men inte i bemärkelsen 

’neutral’ eller ’opolitisk’. Till stora delar syftar rådgivningen nämligen till att 

hjälpa politikerna att lösa politiska problem. Kapitlet är indelat i fem delte-

man. Det första handlar om att tjänstemännen förväntas ge korrekta råd. Det 

andra kretsar kring att tjänstemännen samtidigt bör anpassa sina råd efter 

politikerna ifråga. I det tredje deltemat behandlas förväntan på tjänstemän-

nen att själva ta ställning i olika frågor. Det fjärde temat handlar om att tjäns-

temännen inte bör vara ’ja-sägare’. Det femte och sista deltemat handlar om 

att tjänstemännen förväntas vara lojala med de beslut som politikerna fattar.  

Att ge fullständiga och korrekta råd  

En första förväntan på tjänstemännen är att de ska tillhandahålla politikerna, 

och framför allt statsrådet, fullständiga och korrekta råd. Tjänstemännen har 

således en generell ’informationsplikt’ gentemot politikerna. Som vi såg i ett 

tidigare kapitel är det grundläggande för ett statsråd att kunna fatta beslut, att 

vara ”beslutsfähig” som ett av statsråden i den tidigare undersökningen ut-

trycker det (S 10 GAMMAL). Statsrådet har dock inte särskilt mycket tid till 

sitt förfogande för att själv sätta sig in i samtliga frågor och ärenden, åt-

minstone inte i lika hög grad som tjänstemännen, och åtminstone inte i alla 

frågor. Att så göra vore dessutom att inkräkta alltför mycket på tjänstemän-

nens område, vilket framkom i det föregående kapitlet. Därför är det tjäns-

temännens uppgift att se till att statsrådet får ett så fullständigt och korrekt 
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beslutsunderlag som möjligt. Att ha gjort ett grundligt arbete, och en korrekt 

beredning av en fråga är därför basalt för tjänstemannaorganisationen, vilket 

framkommer i följande citat av två statsråd: 

[E]n bra tjänsteman det är alltså den som man inte kan slå 

på fingrarna, alla fakta, de är klara, alla undersökningar 

är gjorda, alla myndigheter och personer som ska kontaktas 

är gjorda, här har jag det papperet, här har jag det tele-

fonsamtalet osv. Det är ett grundligt jobb (S 3 GAMMAL). 

 
[M]an [vill] ju först och främst att personen ska vara väldigt kunnig, alltså 
känna till ärendets historia och, ja, verkligen veta fakta [poängterar], det är 
nummer ett (S 3 NY). 

Detta för att statsrådet i sitt värv som politisk beslutsfattare sedan ska kunna 

svara och redogöra för sitt beslut. Därför är också noggrannhet och grund-

lighet i beredningen en tjänstemannadygd, och det som statsråden framhåller 

som den allra viktigaste uppgiften som en tjänsteman ska utföra. Ord som 

’fakta’, ’sakligt’ (underlag), och även i något fall, ’objektiv’ förekommer 

relativt ofta i dessa beskrivningar:  

Det är att lägga fram fakta, klart, redigt, fakta. Och al-

ternativ så att säga som kan finnas i diskussionen. Men 

att ge så att säga en ordentlig bas för beslut (S 4 

GAMMAL). 

Men ’fakta’ bör här förstås i ett relativt brett perspektiv. All information av 

relevans för statsrådets beslutsfattande måste komma fram, eftersom allt, 

åtminstone potentiellt sett, kan bli en politisk fråga: 

[A]tt tjänstemännen gjorde klart alla tänkbara implika-

tioner och betydelser av olika beslut, så att man upplevde 

som statsråd att nu hade man fått läget i stort sett och 

konsekvenserna av det ena eller andra beslutet klart för 

sig (S 12 GAMMAL). 

Till exempel kan ’fakta’ i det här sammanhanget lika gärna vara hur opposit-

ionen har tyckt i en viss fråga. På följande vis uttrycker sig till exempel en 

gammal tjänsteman: 

[E]n viktig sak det är att vi rätt snabbt skall kunna ana-

lysera och bedöma problem ur såväl sakliga har jag kallat 

det för, som politisk synpunkt, dels alltså förvalt-

ningsmässig innebörd i olika hänseenden och dels 

politiska, går det över huvud taget några politiska 

skiljelinjer och var går de i så fall? Det här är alltså 

viktigt att man kan bedöma det här på ett snabbt sätt. Det 

tycker jag är en viktig punkt (TJM 5 GAMMAL). 
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En ny tjänsteman säger att man som tjänsteman ”gör en beskrivning av hur 

man uppfattar ett [politiskt] system” (TJM 13 NY). 

Det finns flera, åtminstone nya politiker som säger sig vilja ha hört kriti-

ken på hemmaplan, och det är i mångt och mycket tjänstemännens uppgift 

att leverera den. Dock har även statssekreteraren (och den politiska staben) 

också en viktig roll i detta, vilket vi kan se i resonemanget hos följande nya 

statssekreterare: 

Den absolut viktigaste uppgiften för mig i mitt uppdrag som jag ser, det är ju 
att säkerställa att ministern får bästa tänkbara beslutsunderlag. Dels inför 
beslut om propositioner och andra beslut, men också inför att [statsrådet] 
ska ut och agera. Jag ser det som min absolut [poängterar] viktigaste uppgift 
att säkerställa ett korrekt och bra underlag som [statsrådet] har att gå på i 
sitt utövande utav sin ministerroll (SS 13 NY). 

Statsrådet måste kunna känna sig trygg i sitt beslutsfattande, hon eller han 

ska kunna stå för besluten, och ta ansvaret för dem utåt, i regeringen och i 

massmedia. Statsråden förväntar sig därmed att tjänstemännen gör sitt yt-

tersta och inte slarvar i beredningen av frågor. ’Slarv’ är generellt något som 

starkt ogillas av politikerna, vilket framgår av följande citat: 

[J]ag tycker definitivt att en tjänsteman mister mitt 

förtroende om han slarvar med ärenden. Slarvar med 

beredningen eller, eftersom det bygger så mycket på 

tjänstemannens beredning att jag kan fatta ett klokt 

beslut, så är det ju hemskt ifall man upptäcker att de 

inte har satt sig in i det ordentligt, de har slarvat lite 

här och tyckt att det var inte så kinkigt. Det går hon nog 

på (S 10 GAMMAL). 

En gammal statssekreterare uttrycker sig som så, att det handlar om om-

döme, annars riskerar en tjänsteman att göra fel:  

Den som inte har näsa för det passar nog inte, för det 

blir för många missar som det måste korrigeras ovanifrån 

(SS 7 GAMMAL).  

Detta kan förstås på så vis att ett litet misstag kan få ödesdigra konsekvenser 

för ett statsråd, som till exempel i en direktsänd TV-debatt måste sitta inne 

med de korrekta uppgifterna och siffrorna. Politikerna har inte alltid själva 

möjlighet att kontrollera att tjänstemännens uppgifter stämmer, och just där-

för måste de kunna lita på att de underlag de får är korrekta. Denna förväntan 

motsvaras i högsta grad av tjänstemännens förväntan på sig själva, här ex-

emplifierat av en ny tjänsteman: 
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Men det är ett jätteansvar att hela tiden se till att det underlag vi lägger fram 
är korrekta. Alltså det får inte vara några fel [poängterar], inte när det gäller 
regeringen alltså som tar besluten (TJM 34 NY). 

Trots de höga kraven på att tjänstemännen ska göra ett grundligt och korrekt 

arbete sker visserligen misstag. Problemet som tjänstemännen hela tiden 

ställs inför är att det inte alltid på förhand går att veta vilken information 

som är relevant, eftersom frågor som tills alldeles nyligen varit totalt ointres-

santa ur ett politiskt perspektiv snabbt kan segla upp och bli ’heta potatisar’. 

Olycksfall i arbetet inträffar därför, även om det verkar vara relativt sällsynt. 

Som tjänsteman kan man helt enkelt inte kosta på sig särskilt många större 

misstag, om ens något alls, åtminstone av mer allvarlig karaktär. Det över-

gripande, och väldigt starka intrycket både ’då’ och ’nu’, är att statsråden är 

mycket nöjda med tjänstemännen, att kvaliteten på tjänstemännen håller 

väldigt hög nivå. 

Jag upplevde tjänstemännen i [nämner namnet på ett depar-

tement] som för det första som oerhört skickliga, de kunde 

sina saker och det var som en sa till mig någon gång att 

vi är tjänstemän och vår uppgift är att serva dig (S 5 

GAMMAL).  

 
Men Regeringskansliet har väldigt [poängterar] bra tjänstemän, på alla de 
departement jag har jobbat på. [Jag är] imponerad av hur mycket kunskap 
som finns där (S 7 NY). 

Det finns också politiker som till och med uttrycker en saknad av den pro-

fessionalitet de mött hos tjänstemännen i Regeringskansliet, eftersom de inte 

har stött på den i någon annan organisation.  

Att ge fullständiga och korrekta råd kräver en känsla av tjänstemännen för 

vilka frågor som är av politiskt intresse. Denna erfarenhet kan en tjänsteman 

ha skaffat sig på olika sätt, och ett sådant sätt är från ett eget politiskt enga-

gemang. Så här säger till exempel en gammal tjänsteman angående fördelar-

na med att ha ett eget politiskt engagemang i bagaget:  

Ja, definitivt. Av det enkla skälet att man har lärt sig 

att vi är en politisk beslutsapparat, och man lär sig ju 

en hel del om hur folk reagerar inom ett politiskt system. 

På vilket sätt, hur de resonerar ibland och hur de gör 

sina bedömningar och värderingar och allting sådant där 

(TJM 7 GAMMAL).  

Men denna erfarenhet och känsla kräver inte nödvändigtvis en egen politisk 

bakgrund. På följande vis resonerar till exempel en gammal statssekreterare 

om huruvida en tjänsteman – i det här fallet en sakenhetschef – själv behöver 

ha politisk erfarenhet:  
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Inte nödvändigt. Däremot är det ju även så för en saken-

hetschef att han arbetar i en politisk miljö och kan ju 

inte blunda för att det är den miljön han arbetar i. Men 

jag tror inte det är nödvändigt att han har en egen per-

sonlig politisk erfarenhet (SS 1 GAMMAL).  

Det viktiga, för att inte säga nödvändiga, är istället känslan för den politiska 

miljö som tjänstemännen verkar i, vilket uttrycks av följande nya statssekre-

terare: 

Man måste också förstå det politiska spelet. Gör man inte det då ska man 
kanske inte jobba i Regeringskansliet, för det är ändå… Hela organisationen 
är faktiskt till för att serva regeringen, så i den meningen har alla en politisk 
roll (SS 5 NY). 

Givet att tjänstemännen förväntas ge politikerna fullständiga och korrekta 

råd är det kanske något av det absolut värsta en tjänsteman skulle kunna göra 

att medvetet undanhålla tillgänglig, tillika relevant, information för statsrådet 

och de politiska ledningarna: 

Ja, det anser jag ju vara en dödssynd av en tjänsteman om 

han vid en föredragning undanhåller ett alternativ för 

statsrådet. Det förekommer, det är sällsynt men det före-

kommer. Och det anser jag vara rena dödssynden alltså som 

jag skulle reagera hårdast mot. Alltså en föredragande ska 

alltid redovisa de olika tänkbara alternativen. Som poli-

tiskt ansvarig så ska du ha dem klart för dig. Och en fö-

redragande ska alltså aldrig förutsätta att ett alternativ 

kan jag lämna åt sidan. Man ska åtminstone nämna att ett 

alternativ finns, så att man har chansen säga: det där 

vill jag höra mer om (S 1 GAMMAL). 

En gammal respektive en ny tjänsteman är inne på samma linje:  

Att vara fullkomligt ärlig i sin föredragning och inte 

söka undanhålla någonting. Verkligen tala om och även 

kunna stå för vad man sagt. Ha sakskäl för vad man säger. 

Det är ju samma sak. Vanliga mänskliga relationer mellan 

folk (TJM 22 GAMMAL).  

Det viktigaste för mig tycker jag [är] att man aldrig ska hålla [på] någonting, 
vara öppen mot dem. Alltså dölj ingenting, det är det värsta man kan göra 
(TJM 34 NY).  

Likaså skulle en tjänsteman begå en dödssynd om denna i syfte att vilseleda 

politikern skulle presentera ’fakta’, om de visar sig vara felaktiga: 
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Ja, men det är väldigt [poängterar] få gånger som jag har sett sådant måste 
jag säga, men det skulle väl vara en dödsstöt om man motarbetar dem och 
hävdar att det är fakta. Men sedan kan det ju även vara kanske att man poli-
tiserar sig även i deras riktning så kanske inte det heller är så väldigt bra, för 
då undrar de ju ’varför säger du det här då’ (TJM 13 NY)? 

Samma nya tjänsteman som ovan säger dock att politikerna aldrig får miss-

tänka att tjänstemännen lägger fram något annat än just ’fakta i målet’: 

Ja, men det är väl det här när man inte litar på sina tjänstemän då tror jag 
det är många som rymmer därifrån om man känner sig falskeligen anklagad 
för någonting, att man verkligen har försökt [poängterar] lägga fram fakta 
och så tror ministern ändå att det här säger du bara för att vilseleda mig (TJM 
13 NY). 

I de bägge materialen finns dock få exempel på att så faktiskt sker, åt-

minstone avsiktligt. Tvärtom är den generella bilden snarare det motsatta. Så 

här säger till exempel följande nya statsråd: 

Det var absolut ingen som på något sätt undanhöll någonting (S 10 NY). 

Dessutom ligger det i tjänstemännens eget intresse att föra fram information 

till statsrådet och den politiska ledningen. Viljan att bli använda och involve-

rade, som diskuterades i det förra kapitlet, förhindrar eller åtminstone försvå-

rar undanhållande av information. Tjänstemännen vet att de är påpassade 

från flera håll. En tjänsteman uttrycker sig som att ”det finns ju öron över-

allt” (TJM 20 NY). En annan ny tjänsteman säger istället så här: ”Alltså de 

har koll [poängterar], tro inte annat (TJM 34 NY).” Därför skulle det förr 

eller senare komma fram om en tjänsteman dragit egen vinning, till exempel 

när det har kommit en ny politisk ledning. Det finns ett nytt statsråd som 

säger att politikerna ofta känner till mer än vad tjänstemännen kanske tror att 

de gör, att statsråden också får mycket information i regeringen, om vad som 

är i görningen. På så vis menar detta statsråd att tjänstemännen inte är ”den 

enda informationskanalen till den beredande ministern” (S 7 NY). Denna typ 

av beteende verkar därför vara en väldigt begränsad företeelse. Att tjänste-

männen har denna generella informationsplikt, och då politikerna riskerar att 

hamna i mycket problematiska situationer om de inte har fått en fullständig 

bild av tjänstemännen, är också en orsak till att statsrådet generellt sett är 

mycket överlastat. På följande vis resonerar till exempel följande nya tjäns-

teman:  

Alltså det är ju väldigt mycket man tar upp med statsrådet, det är ju inte så 
mycket som lämnar departementet som inte har passerat statsrådet egentli-
gen (TJM 31 NY).  
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De viktiga frågorna måste på något sätt ha passerat statsrådet innan de läm-

nar departementet, det är en grundläggande förväntan på tjänstemännen. Till 

denna problematik återkommer vi i nästkommande kapitel.  

Att ge anpassade råd  

En annan förväntan på tjänstemännen är att de ska anpassa sin rådgivning 

efter den politiska ledningen, och ytterst efter statsrådet. Det är en vanlig 

föreställning, både i den gamla och den nya intervjustudien, att personlighet-

erna, böjelserna, egenskaperna och erfarenheterna skiftar från politisk led-

ning till politisk ledning, och från statsråd till statsråd. På följande vis ut-

trycker sig till exempel en gammal tjänsteman:  

Jag har haft fyra ministrar och det har varit skiftande 

personligheter allihop (TJM 11 GAMMAL). 

En gammal statssekreterare är inne på samma linje (SS 3 GAMMAL). Och 

ett nytt statsråd säger till exempel så här: ”Det hänger ganska mycket på 

personligheterna hos statsråden hur de väljer att jobba.” Och lite längre fram 

i intervjun säger samma person: ”Ja, alltså man kan ju ha rätt olika typer av 

statsråd.” (S 9 NY).  
Det kokar ner till att tjänstemännen behöver vara lyhörda och flexibla in-

för politikerna och deras viljor, vilket uttrycks av en gammal statssekreterare 

och en ny tjänsteman: 

[A]tt man kan vara flexibel i sitt tänkande, att man är 

lyhörd […] Det är en egenskap som bör finnas hos 

vederbörande, och när man är lyhörd att kunna vara flexi-

bel och inte vara låst i referensramar som varit tidigare 

(SS 4 GAMMAL).  

 
Ja, alltså man ska vara otroligt [poängterar] lyhörd, mot den politiska 
ledningens vilja. Jag tror att lyhördhet är A och O, och då menar jag verkligen 
att du måste verkligen lyssna [poängterar] på vad är det de säger, och verkli-
gen försöka… För att man ska veta det att den politiska logiken är ju inte 
logisk om man säger så, utan det är just politik (TJM 34 NY).  

Ett gammalt statsråd uttrycker också att en tjänsteman måste vara ”lyhörd för 

det som är den politiska inriktningen” (S 13 GAMMAL). Att vara lyhörd 

och därmed kunna anpassa sin rådgivning efter politikerna handlar om att ha 

något slags omdöme, vilket följande gamla tjänstemän menar att man som 

tjänsteman lär sig efter hand: 

Ja, det gör man faktiskt [anpassar sig och lär sig vad man 

har för statsråd]. Både vilken typ av statsråd och vilken 
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typ av ärende det är. Jag tycker det är väldigt mycket upp 

till omdömet (TJM 17 GAMMAL).  

En annan ny tjänsteman konstaterar följande:  

Så att det är oerhört olika alltså. Så visst spelar det roll [poängterar], det 
finns ju ingen mall [poängterar] alltså (TJM 5 NY). 

Följande gamla tjänsteman utvecklar vad denna anpassning kan handla om:  

Det är klart att man måste anpassa sig efter dem i och för 

sej. Det gör man. [ANPASSA SIG EFTER DERAS 

BESLUTSTEMPERAMENT?] Vad menar du med det? [EN DEL KLIPPER 

TILL DIREKT; ANDRA MERA VANKELMODIGA?] Ja, då vet man att 

vissa saker måste man då lägga fram mera omsorgsfullt, ta-

la om allting. Andra saker vet de om. Ja det lär man sej 

(TJM 22 GAMMAL).  

En annan ny tjänsteman berättar att handläggarna på väg in till en föredrag-

ning instruerades i syfte att denna tillställning skulle bli så informativ som 

möjligt för statsrådet: 

[M]an coachar också så att säga handläggaren och föredraganden i att ’tänk 
på att det är det här som statsrådet är särskilt intresserad av’ eller ’det där är 
bara att slå in öppna dörrar’ och ’[det] har [statsrådet] hört sjutton gånger, 
så att det behöver vi inte ta igen’. Så att man hjälps åt att lägga upp en bra 
och effektiv tidsanvändning och struktur för föredraganden (TJM 6 NY). 

Som uttrycks i följande citat av en ny tjänsteman, så kan det faktiskt för 

tjänstemännen vara svårare att uppfatta hur en politiker eller politisk ledning 

vill jobba, än att uppfatta vilken politik denna ledning vill föra:  

[D]et är det som det handlar mycket om också, den här lyhördheten och att 
lära sig att förstå hur statsrådet fungerar. Det är många gånger det som är 
konsten, inte vilken politik de vill bedriva utan [att] förstå hur det här 
statsrådet fungerar, vad han eller hon vill ha, vad de vill ha för underlag, hur 
vi bereder saker och ting eller om vad [poängterar] för information de vill ha, 
inte all information (TJM 20 NY). 

Som här framgår vill inte alla statsråd ha ’all’ information, medan andra 

kanske vill ha ett mer omfattande beslutsunderlag att själva ta ställning till. 

Tjänstemännen ska visserligen alltid vara sakliga och korrekta, som fram-

gick av det förra avsnittet, men en del statsråd och politiker uttrycker att 

’långrandighet’ är något de långt ifrån uppskattar medan andra kanske vill ha 

mer ingående föredragningar, åtminstone i vissa särskilt viktiga frågor. 

Tjänstemännen ändrar också sin föredragningsteknik, de blir mer ingående i 
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början av en ministers ämbetsperiod, och särskilt om det är ett oerfaret stats-

råd:  

I början? Ja, det blir alltså omständligare kan man säga 

procedurer, och längre föredragningar, man får ta det mera 

pedagogiskt och så där, eftersom man inte kan hoppa rakt 

in i ett ämne så måste man lägga upp det på ett pedago-

giskt sätt (TJM 15 GAMMAL). 

Följande tjänsteman resonerar till exempel kring huruvida hon (eller han) 

brukar förorda olika beslutsalternativ, beroende på om statsrådet är en stark 

respektive en mindre stark, politiker: 

Nej, jag förordar olika alternativ men det är klart då man 

drar ett ärende med olika alternativ, så behöver man 

kanske inte vara så tydlig i vissa avseenden, men för ett 

annat statsråd bör man kanske poängtera andra aspekter på 

alternativen. Detta relaterar ganska mycket till hur man 

själv uppfattar statsrådet. Jag menar att om han är en 

stark politisk person så behöver jag aldrig antyda att det 

kan vara en kontroversiell fråga från den utgångspunkten. 

Jag kan koncentrera mig mera till sakfrågan, som ju ändå 

måste fram så att säga (TJM 21 GAMMAL).  

På frågan vilka typer av frågor som man alltid låter statsrådet välja mellan 

olika beslutsalternativ säger den här gamla tjänstemannen: 

När det finns förutsättningar för alternativt handlande 

naturligtvis (TJM 7 GAMMAL).  

En ny tjänsteman säger på följande vis:  

[M]an ska ju bygga sitt förslag på att man har lärt sig hur den politiska 
ledningen tänker och vad de driver för politik och tycker i frågorna (TJM 25 
NY). 

Men anpassningen stannar inte vid detta. För som vi kommer att bli varse 

senare i detta kapitel såväl som nästa kan det handla om allt ifrån att – i lägre 

eller högre grad – komma med invändningar mot politiken, till att – i lägre 

eller högre grad – vara proaktiv och ta egna initiativ. Detta allt efter politi-

kernas önskemål.  

Då denna anpassning efter olika personer, situationer och frågor sker, är 

det svårt att urskilja ett tydligt mönster i hur arbetet i departementet gestaltar 

sig, åtminstone på en mer detaljerad nivå. Däremot återkommer självklart de 

mer formella inslagen som veckoberedning och så vidare, även om också de 

varierar från politisk ledning till en annan. Ett mycket konkret uttryck för 

denna anpassning finns det ett exempel på i det nya materialet. En ny stats-
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sekreterare berättar att tjänstemännen till och med anpassar sina semestrar 

och arbetstider efter statsrådet. De kan se i statsrådets kalender när till exem-

pel denna är ledig. Då kan de också passa på att vara lediga, eftersom de vet 

att inga frågor kan ’dömas av’ då. Samma nya statssekreterare menar att 

tjänstemännen anpassar sina arbetstider efter olika statsråd i samma depar-

tement vid samma tidpunkt, till exempel morgontidiga och mindre morgon-

tidiga sådana (SS 1 NY). Detta exempel visar hur oerhört beroende tjänste-

männen är av ett beslutsfört och tillgängligt statsråd, men även hur de anpas-

sar sig efter olika statsråd, och till och med till deras faktiska arbetstider.  

Den generella bilden är att tjänstemännen upplever att det är positivt med 

en ny ledning (oavsett partifärg). Detta eftersom de i allmänhet uppskattar att 

det ’händer något’ med deras frågor och områden. Likväl kan det uppstå 

svårigheter med en ny politisk ledning. Det tycks dock i högre grad handla 

om att tjänstemännen driver den förra ministerns linje än ’sin egen’, vilket 

följande nya statsråd resonerar kring:  

Jaa [tvekande], alltså, man kan säga så här, inte egentligen att tjänstemän 
driver sin fråga det tror jag inte jag har upplevt, däremot så kan det ju vara 
att de kan vara olika snabba på att ställa om från ett statsråd till ett annat. 
[…] Men jag kan inte säga att det var… Det var inte ett obstruerande men det 
kan vara svårt att ställa om, man har så att säga börjat ett jobb med en viss 
inriktning för det här vill jag göra, och sen blir det då ett annat skifte, det kan 
bli ett regeringsskifte men det kan också [vara så] att det kan komma ett an-
nat statsråd. […] Så mer det att, ja tjänstemän driver förra ministerns linje, än 
att de driver sin egen skulle jag säga (S 8 NY).  

Andra statsråd och politiker resonerar kring att motstånd från tjänstemännens 

sida mer handlar om en allmän ’förändringsobenägenhet’ hos tjänstemännen, 

men också om att de behöver bli övertygade om att en förändring är nödvän-

dig, vilket diskuterades i det förra kapitlet. Det finns således en högst mänsk-

lig faktor här, kombinerat med det faktum att tjänstemännen trots allt förvän-

tas stå för en kontinuitet, och för upprätthållandet av värdet av ’hur saker har 

gjorts tidigare’, om än inte i partipolitisk mening. En ny tjänsteman är inne 

på samma spår som statsrådet ovan: 

[O]m man har jobbat med en politisk inriktning, hur man ska se på en viss 
fråga och sedan från en dag till en annan så är det den omvända [poängterar] 
och det kan ju vara svårt [poängterar] för organisationen, att ställa om sig. 
Och anamma [poängterar] det nya synsättet, och där finns det ju inbyggt en 
tröghet som naturligtvis [poängterar] kan vara frustrerande för den politiska 
ledningen (TJM 2 NY). 

Det allmänna intrycket är dock att politikerna upplever att tjänstemännen är 

mycket duktiga och professionella vad gäller att ställa om från ett statsråd 

och en politisk ledning till en annan, och på att ta hand om och introducera 
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dem när de är nyanlända på departementet. På detta vis uttrycker sig exem-

pelvis ett nytt statsråd:  

[D]e är lojala, oerhört lojala, de är professionella och de är kunniga. Och de 
är otroligt vänliga och tillmötesgående (S 10 NY).  

En ny statssekreterare uttrycker sig på följande vis:  

Antingen är man karriärist och då är man väldigt mån om att göra bra ifrån 
sig eller så älskar [poängterar] man det här jobbet och då gör man ju ett bra 
jobb ifrån sig ändå (SS 1 NY).  

En allmän iakttagelse i de bägge materialen är att det finns en stor acceptans 

hos tjänstemännen för olika typer av statsråd och konstellationer av politiska 

ledningar. Ett tecken på detta är just att tjänstemännen i stor utsträckning 

förväntas anpassa sin rådgivning efter vilka politiker de har, vilka viljor och 

åsikter dessa politiker har, om politikerna suttit kort eller lång tid eller vilken 

typ av fråga det handlar om, och ibland i kombination.  

Att ta ställning  

En tredje förväntan på tjänstemännen, är att de förutom att redovisa och visa 

på komplexiteten i en viss fråga dessutom ska ta egen ställning i de olika 

frågor de bereder. Då räcker det inte att servera statsrådet en massa ’kalla 

fakta’, utan en god tjänsteman bör också argumentera och ta ställning i frå-

gan, och ge statsrådet sina professionellt baserade rekommendationer. Detta 

är gemensamt för merparten av statsråden och statssekreterarna både ’då’ 

respektive ’nu’. På följande vis säger till exempel ett gammalt statsråd: 

Får man en redovisning som å ena sidan, den ska vara ob-

jektiv naturligtvis, men jag tycker den ska ända alltid 

hos en tjänsteman i ett ställningstagande. Inte bara att 

duka upp det för statsrådet och säga att här har vi en   

dj-a massa problem, som du nu ska ta ställning till. Då är 

det viktigt att veta med sig att den här mannen och kvin-

nan, som har suttit och hanterat de här frågorna, har kom-

mit till den uppfattningen. Så det bör ända alltid i nån 

slags rekommendation (S 6 GAMMAL). 

En gammal statssekreterare för ett liknande resonemang: 

[J]ag tycker det är självklart att en enhetschef måste 

många gånger göra värderingsfrågor och bedömningar och se-

dan naturligtvis redovisa det som ett beslutsunderlag (SS 

2 GAMMAL).  
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Som tjänsteman bör man om inte vara beredd att fatta beslut så åtminstone 

att medverka i beslutsprocessen. En del politiker går så långt som att de me-

nar att en tjänsteman som inte gör detta bara har gjort ’halva jobbet’. Flera 

statsråd, både nya och gamla, uttrycker sig ungefär som att ’vad jag själv 

tycker vet jag ju, så det behöver de ju inte tala om för mig’:  

Vad jag tycker det vet jag ju själv, det har jag inget be-

hov av att andra ska uttolka åt mig, men jag vill höra 

hans eller hennes omdöme(S 1 GAMMAL). 

Ett nytt statsråd uttrycker sig så här:  

Man ska ju ha människor som vågar uttrycka sin egen uppfattning, det är ju 
jätteviktigt (S 4 NY). 

Även denna nya statssekreterare är ett exempel på denna inställning:  

[G]ärna huvudförslag, inte tre öppna förslag, för sånt blir jag tokig på. Ja, de 
ska lägga in en värdering och sen kan det finnas alternativ. Men de måste 
värdera själva vad som är smartast givet omständigheterna (SS 13 NY).  

Ett statsråd resonerar explicit kring att det till och med skulle kunna tolkas 

som att förtroende saknas, om statsrådet inte skulle efterfråga en tjänstemans 

uppfattning:  

Jo, för det mesta är det så att man har en tilltro till 

dem som jobbar på departementet, det är värdefullt att 

höra deras uppfattning. Om man då inte frågar efter en 

persons uppfattning, då skulle det indirekt vara en 

stämpel att jag har inte något större förtroende för dig, 

så att var det nån som inte presenterade en uppfattning, 

så i allmänhet så frågade jag efter den (S 1 GAMMAL).  

Oavsett om ett förtroende föreligger, ser sig detta statsråd föranledd att fråga 

om tjänstemannens åsikt. Men vad detta statsråd också säger, är att politiker 

lyssnar och tar större intryck av vissa tjänstemän, att förtroendet i slutändan 

blir en personfråga:  

Och vilket avseende jag sen fäster vid det, blir 

naturligtvis beroende av att undan för undan som jag job-

bar ihop med folk så skaffar jag mig en uppfattning om hur 

pass kloka de är och förnuftiga. En del fäster jag väldigt 

stort avseende vid och även alltså när jag kom upp på det 

politiska området och vi satt och resonerade, kanske ofta 

rent informellt, men det är ingenting jag nödvändigtvis 

behöver kräva av en ämbetsman eller tjänsteman utan det är 

den första delen av det hela. Men sen allt eftersom ett 
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arbete ett samarbete utvecklas, så öppnar man sig mot 

varandra, då kan det hända att det blir gräns-

överskridanden så att säga (S 1 GAMMAL). 

Att politikerna efterfrågar tjänstemännens egna ställningstaganden kan tolkas 

som att de i grunden känner sig trygga i att det trots allt är deras beslut att 

fatta, och att ingen ’otillbörlig’ påverkan sker, vilket går att utläsa av föl-

jande citat: 

[P]å det sättet får man frågan allsidigt belyst och då 

kommer vi tillbaka till det här [med] att vara 

beslutsfähig. Det är naturligtvis om man har väldigt svårt 

för att fatta beslut och inte har en bestämd vilja, så kan 

det naturligtvis vara av bekvämlighetsskäl bättre att 

tjänstemännen inte talar om sin åsikt. För då blir man ju 

bara förvirrad (S 10 GAMMAL).  

I både det gamla och det nya materialet uppfattar tjänstemännen också gene-

rellt att politikerna gärna vill att de kommer med egna rekommendationer 

och ställningstaganden, vilket följande nya tjänsteman resonerar kring:  

[D]e politiker jag jobbat för de har nog alltid velat ha någonting som man 
själv rekommenderar som tjänsteman också. Sen kan de blanda i någonting 
annat, men de vill gärna veta vad vi tycker (TJM 7 NY).  

En annan ny tjänsteman menar till och med, att politikerna starkt skulle 

misstycka om tjänstemännen inte skulle komma med egna förslag om hur en 

fråga ska lösas:  

Jo, men det ingick ju absolut för det värsta politiker vet [är] också om man 
bara lägger fram ett problem för dem och så har man inget förslag (TJM 13 
NY). 

Att tjänstemännen förväntas komma med egna ställningstaganden ställer 

dock höga krav på att de ska kunna hålla isär vad som är en egen (till och 

med personlig) inställning från den ’objektiva’ analysen av ett visst problem, 

vilket följande citat av två tjänstemän handlar om:  

Att vara utan egen uppfattning går inte, men samtidigt måste man ju skilja på 
det som är egen uppfattning och det som är en någorlunda objektiv analys av 
problemet och möjligheterna (TJM 19 NY). 

Nja, det vill jag inte påstå att det är en fördel [att ha 

en annan politisk åsikt än statsrådet] i den meningen, 

alltså det är mindre komplicerat än vad vissa skribenter 

utanför kanslihuset föreställer sig att det är. Det ford-

rar att man någorlunda kan skilja på person och sak och 
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det förutsätter verkligen att man själv inte så att säga 

blandar ihop grejer, att man håller sig till fakta så 

länge det gäller beredningen och att värdeomdömet kommer 

in när man väljer alternativ utifrån en viss given ut-

gångspunkt (TJM 7 GAMMAL). 

Förväntan på att tjänstemännen ska ge fullständiga råd, och en allsidig be-

lysning av en fråga kan potentiellt krocka med att de samtidigt förväntas 

göra egna bedömningar av frågor, eftersom många politiker starkt ogillar att 

tjänstemännen lämnar över jobbet på dem att ta fram (det bästa) beslutsalter-

nativet. Detta särskilt som vissa politiker kommenterar att de inte gillar 

’långrandighet’ hos tjänstemännen, och utdragna föredragningar. Detta po-

tentiella dilemma löses dock med hjälp av korta och koncisa föredragningar 

och bakgrundsbilder såväl som av olika alternativ, följt av en rekommendat-

ion om det, eller möjligtvis de, bästa alternativen. 

Trots denna förväntan finns det en del tjänstemän som inte känner sig helt 

bekväma med detta:  

Det finns ju tjänstemän som är väldigt rädda för att komma 

fram till ett ställningstagande, men det vill jag att de 

ska göra. Personligt ställningstagande (S 13 GAMMAL).  

Det finns även tecken på att det gäller för tjänstemännen idag, och möjligtvis 

i något högre grad än i den gamla undersökningen. Detta kan bero på att det 

finns politiker som utgör undantag vad gäller förväntan att tjänstemännen 

ska ta egen ställning, här representerad av ett nytt statsråd:  

Det är inte deras sak att ta ställning till det val eller till vilka alternativ man 
ska välja, de ska komma med sakliga invändningar (S 5 NY). 

Även om det inte är så lätt att hitta tjänstemän som uttryckligen säger detta 

finns det åtminstone ett antal nya politiker som säger att de behövde ’ligga 

på’ tjänstemännen för att de skulle säga sin åsikt. Detta kan hänga samman 

med att det alltså finns statsråd, åtminstone idag, som avviker från den an-

nars generella inställningen både i det nya och det gamla materialet, att tjäns-

temännen inte endast bör ge politikerna fakta utan även ta egen ställning till 

de förslag som presenteras för politikerna.  
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Att inte vara ’ja-sägare’  

Som vi såg i föregående avsnitt finns det generellt en förväntan på att det i 

tjänstemännens rådgivning bör ingå ett eget ställningstagande. Allmänt vill 

statsråden också ha hört de tuffaste argumenten ’på hemmaplan’, det vill 

säga i departementet. Det innebär att man som tjänsteman ibland, för att 

samtliga aspekter av en viss fråga ska ha kommit fram innan beslutet fattas 

av statsrådet, måste våga göra sig besvärlig och kanske till och med upplysa 

statsrådet om att man som tjänsteman tycker att statsrådet är inne på helt fel 

spår. Att göra så är en viktig aspekt i lojaliteten mot politikerna i en organi-

sation av Regeringskansliets slag. Och kanske just av den anledningen upp-

skattar många statsråd om tjänstemännen har integritet och vågar vara upp-

riktiga och ärliga mot dem, eller till och med vågar göra sig lite besvärliga, 

om de tycker att någon idé eller något förslag på en lösning till en fråga inte 

håller måttet. Det här gamla statsrådet är ett exempel på detta:  

Jag hade en tjänsteman som har slutat nu här, som mycket 

vördnadsfullt men ändå klart och bestämt sa att du får 

förlåta mig [statsrådets förnamn], men det här var en 

ovanligt dum tanke. Och det tycker jag är väldigt skönt 

att höra. För det finns ju alla partier representerade 

här, och åsikterna är ofta partipolitiskt färgade, att man 

så att säga för min del argumenterar utifrån socialdemo-

kratiska utgångspunkter. Det är kolossalt viktigt för mig 

att få veta. Och få veta att man kan se en fråga från nåt 

annat håll än jag ser den (S 10 GAMMAL).  

En ny statssekreterare uttrycker sig på detta vis: 

Jag tycker att det är bra att man [som tjänsteman] argumenterar rätt långt, 
jag är rätt kraftfull i min argumentation så jag behöver ett tydligt motstånd, 
det är bra för mig (SS 5 NY). 

Många statsråd och statssekreterare, både gamla och nya, vittnar också om 

att de aktivt försöker uppmuntra tjänstemännen att våga säga sin åsikt. Om 

det inte är ’högt i tak’, finns risken att all relevant information, alla tänkbara 

invändningar, inte kommer fram till statsrådet innan det är dags för denna att 

behöva försvara sitt beslut i offentligheten. På följande vis säger till exempel 

en gammal respektive en ny statssekreterare: 

[D]et värsta man kan ha i ett departement som tjänstemän 

det tror jag är vad jag skulle vilja kalla politiska 

anpasslingar. Och det säger jag oavsett politisk upp-

fattning. Jag tror det är väldigt viktigt att ett statsråd 

och även en statssekreterare har tjänstemän som vågar tala 

om vad de tycker och tänker så att säga, i sakfrågorna (SS 

2 GAMMAL). 
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Man ska vara ärlig. Alltså jag tror rövslickare och sånt det är ju bara, det leder 
förr eller senare till katastrof för den politiska ledningen kan jag säga. Så 
ärlighet är ju väldigt viktigt, att våga ha kurage och säga vad man tycker, så i 
den meningen får man ju inte vara för auktoritetsbunden eller så, ja det är 
jätteviktigt (SS 8 NY). 

Därför är det viktigt att det finns ett etablerat förtroende, och att det finns en 

öppen dialog mellan politiker och tjänstemän. Det betyder samtidigt att det 

ligger i statsrådens intresse att inbjuda till denna öppenhjärtighet, vilket detta 

gamla statsråd resonerar kring: 

Och sen tror jag att man kan bygga upp ett väldigt stort 

förtroende just genom att vara öppen för diskussion, att 

kunna lyssna och diskutera, att de ska veta, att de kan 

alltid säga sin åsikt (S 10 GAMMAL).  

En annan ny statssekreterare är inne på ett liknande spår, att det är viktigt 

med en dialog när det uppstår dylika situationer: 

Men absolut, när det funkar som bäst så har du ju också en dialog med det 
här kompetenta tjänstemannagänget som kan säga ’men [poängterar], har ni 
tänkt på det här och det här, man skulle kunna göra si och så’. Väldigt, väldigt 
[poängterar] mycket av den politik som ändå görs, den är ju initierad och 
driven av duktiga tjänstemän (SS 14 NY). 

Det kan också vara en person- tillika tillitsfråga huruvida en tjänsteman kan 

’få’ yttra sig i frågor, som till exempel ligger utanför den egna enhetens om-

råden: 

Ja, det är väl en fråga om förtroende mellan tjänstemannen 

och statsrådet det, om man under diskreta former vill 

påpeka en sak [som ligger utanför det egna ansvars-

området], så tycker jag man kan göra det. Men det 

förutsätter ju att vi kan lita på varandra. Varken jag 

eller vederbörande skvallrar. Det är en fråga om per-

sonomdöme det (S 10 GAMMAL). 

Det innebär att tjänstemän som åtnjuter statsrådets förtroende kan få ’lösare 

tyglar’. Även om det inte förekommer något explicit exempel på detta i 

materialet är det på så vis tänkbart att det också fungerar på det omvända 

sättet, att tjänstemän som inte åtnjuter detta förtroende i högre grad har poli-

tikernas, och även eventuellt överordnade tjänstemäns, blickar på sig. På så 

vis blir detta en ’lojalitetsskapande mekanism’; tjänstemännen vill och behö-

ver vinna statsrådets gunst för att bli en ’lyckad’ tjänsteman. Men som vi har 

sett räcker det inte att bli en simpel ’ja-sägare’. Tjänstemännen måste ha så 

hög integritet att de vågar vara motvalls. Samtidigt måste de veta var gränsen 
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går, vilket vi kommer till nedan, annars riskerar förtroendet att gå förlorat i 

den ’andra ändan’. 

Även hos tjänstemännen finns det en tydlig uppfattning om att de alls inte 

bara ska vara ’ja-sägare’. Denna nya tjänsteman poängterar också det for-

mella krav som följer med ett huvudmannaskap: 

[D]et åligger ju dig som huvudman, att tydliggöra för ministern vad det är för 
problem, formellt är det ju trots allt [så] att ministern får ju inte fatta beslut 
utan att huvudmannen har haft möjlighet att säga vad han eller hon tycker 
(TJM 19 NY). 

Flera tjänstemän anser att de bör stå på sig inför statsrådet om den aktuella 

frågan uppfattas som viktig. Detta är ett exempel på den typ av resonemang 

som tjänstemännen för kring denna problematik:  

Sedan ska du väl helst inte prata emot dem heller öppet inför andra. Man får 
välja sammanhangen när man gör det. Jag har bittert fått erfara det kan jag 
säga. Men ibland måste man som tjänsteman också stå upp för, alltså du har 
ju faktiskt en lag att lyda, förordningar och författningar, och ibland måste 
man faktiskt vara jävligt tydlig. Men man får välja sina tillfällen det är helt 
klart. Och de är jättebra på att, de accepterar tydligheten nästan liksom 
övertydlighet men det får vara under rätt sammanhang, de vill ju inte 
[poängterar] framstå, alltså du får ju aldrig säga en sådan sak inför myn-
dighetsföreträdare eller inför ve och fasa alltså i Riks[dagen]. Det är väldigt 
noga med att det är statsrådet som styr och man får aldrig [poängterar] un-
derminera hans eller hennes position, otroligt [poängterar] viktigt alltså (TJM 
34 NY). 

Två viktiga saker framkommer i detta citat, dels att tjänstemännen känner en 

stark plikt att trots allt komma med invändningar av olika slag. Men lika 

viktigt är att de är högst medvetna om att ifall de skulle göra det för ofta, 

eller vid fel tillfälle, så skulle politikernas förtroende för dem sjunka. ’Nej-

sägande’ tjänstemän står inte heller särskilt högt i kurs hos politikerna. En 

roll som kan vara särskilt otacksam är rätts- och expeditionschefernas (som 

kan vara samma person), på vilka det ligger ett särskilt ansvar att se till att 

beslut blir korrekta, främst i juridisk bemärkelse. Många rätts- och expedit-

ionschefer uttrycker sig ungefär på detta vis: 

[F]ör mig är det väldigt [poängterar] viktigt att oavsett vad de själva vill 
åstadkomma att få höra vilka konsekvenser olika förslag får [poängterar], där 
kan det ju lätt bli så med en engagerad person, om man tycker att man 
kommit fram till ett bra förslag, står i linje med vad kanske statsrådet själv 
vill, och att man alltför ensidigt belyser vägen dit och lösningar. Utan då ser 
jag det som en oerhört viktig del att man belyser också kanske mindre posi-
tiva saker, eller tvärtom. Sedan beroende på vilken lösning statsrådet väljer 
och vad man vill åstadkomma utifrån den, det saknar mindre betydelse och 
det accepterar man alltid. Och det kan vara en otacksam roll, det vill säga en 
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jätteviktig roll för mig men som egentligen alla tjänstemän borde repre-
sentera (TJM 2 NY).  

Många menar att de måste vara konstruktiva, och mycket riktigt påpekar 

också många politiker att de uppskattar konstruktiva tjänstemän, som visser-

ligen pekar på problem men som även kan visa hur dessa problem kan lösas 

så att politikerna får om inte precis, så nästan, som de vill. Underförstått här 

är att tjänstemän som ’bara’ är motvalls inte åtnjuter särskilt mycket förtro-

ende hos politikerna.  

Det är dock inte bara tjänstemännen som har i uppgift att tala statsrådet 

’till rätta’, även statssekreteraren har en viktig ’sanningssägande funktion’ 

vilket denna nya statssekreterare är ett exempel på: 

[M]an måste kunna vägleda ministern, alltså man måste kunna säga att ’nej 
men här är du ute och reser, så här kan man inte göra, eller har du funderat 
på de här och de här delarna’? Alltså man kan inte bara vara en handgången 
man, utan man måste ha en känsla för att lotsa rätt för ministern är inte all-
tid insatt i alla detaljerna och i alla procedurerna och det ska de inte vara. 
Där ska statssekreteraren finnas. Och därför är det viktigt att det finns ett 
oerhört stort förtroende emellan [statsråd och statssekreterare] (SS 15 NY). 

En del tjänstemän berättar om att de sätter upp tumregler för sig själva i hur 

de ska agera i situationer där de och politikerna har olika uppfattningar om 

hur en viss fråga bör hanteras. En ny tjänsteman uttrycker sig som att ”en 

fråga är aldrig färdig förrän den är beslutad” (TJM 1 NY). Detta gäller i båda 

riktningar, både i bemärkelsen att tjänstemännen fram till dess att beslutet är 

fattat kan och till och med bör stå på sig, men också att statsrådet bör ta in 

tjänstemännens synpunkter ända fram till den punkt då frågan är avdömd. En 

annan tjänsteman säger, om än med ett litet skratt på rösten, att det går att 

säga ifrån tre gånger. Köper inte politikerna dessa invändningar kan man i 

alla fall som tjänsteman vara trygg med att budskapet åtminstone har fram-

kommit:  

Ja, jag brukade alltid säga att man skulle göra tre försök och sen på tredje 
försöket skulle man ge sig, men nej det måste man ju… Först kan det ju vara 
att man säger det en gång och så får man mothugg därför att det är 
obekvämt då ska man väl säga det en gång till bara för att försäkra sig om då 
att man, att nu har jag ändå, har du förstått vad jag har förmedlat. Och sen, 
ofta så blir det ju så att, man får oftast inte bara ’nej det vill jag inte’ utan det 
är ju mycket ’tänk vidare på något annat’ och då kan man ju tredje gången 
komma tillbaks till det då att ’nu var det ju så här, att det här är, egentligen 
tror vi det’, men då kan man ju checka av att ’du vill inte det här’ (TJM 13 
NY)?  

En ny statssekreterare resonerar på ungefär samma vis:  
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[L]åt oss säga att i en sådan här dragning så kan du protestera kanske tre 
gånger men inte mer. Sen är det kört [poängterar] va. Och tre är nog på 
gränsen till och med. Och det beror ju på vad ministern är för person också 
(SS 4 NY). 

En viktig aspekt som framförs i detta citat är också, att hur många gånger en 

tjänsteman kan, och bör, framföra sina invändningar beror på vad ministern 

har för preferenser. En del ministrar vill som vi tidigare sett i detta avsnitt 

verkligen bli motsagda, medan andra kanske inte känner sig lika bekväma 

med alltför ’påstridiga’ tjänstemän. Detta kan också vara något som tjänste-

männen känner på sig och åtminstone till viss del anpassar sig efter.  

Däremot finns det bland intervjupersonerna olika uppfattningar om 

huruvida tjänstemännen faktiskt vågar säga vad de tycker, och möjligtvis är 

denna tendens något tydligare i det nya materialet. Det finns åtminstone ex-

empel på ett antal politiker som har upplevt att de aktivt behövt uppmana 

tjänstemännen att våga säga vad de tycker och till och med att upplysa dem 

om att departementsarbetet ändå är ett politiskt arbete, och att det är deras 

jobb att bidra till politikutformningen. Följande nya statsråd menar att tjäns-

temännens benägenhet att göra en distinktion mellan det som är ’politiskt’ 

och det som är ’opolitiskt’ har ökat:   

Jag tror i alla fall att antalet tjänstemän som sätter en gräns har ökat, de sä-
ger att ’detta är inte mitt bord, det här får ni ta hand om’ (S 5 NY). 

Det finns också en tendens, som är något starkare i det nya materialet, och 

det är att tillgängligheten kan vara en begränsande faktor för tjänstemännen:  

För jag tror nog att tjänstemännen som regel inte har några problem med att 
stå för sina uppfattningar eller förmedla sin kunskap. Men det som kan in-
träffa är att man inte får tillträde, och att man inte får den möjligheten, vilket 
jag tycker är olyckligt. För man ska ju som regering ta vara på den styrka som 
ändå finns i att ha en stor beredningsorganisation till sitt förfogande (TJM 6 
NY). 

Det finns därför en uppenbar (ökad) risk att tjänstemännen för enkelhetens 

skull, för att de inte anser det vara deras uppgift, men också för att de inte 

har tillräcklig tillgång till politikerna, inte förmår vara annat än ’ja-sägare’. 

Trots detta är den generella förväntan på att tjänstemännen inte bör vara ’ja-

sägare’, om inte annat för politikernas bästa, fortfarande stark. Om inte annat 

kan politikernas uppmaningar till tjänstemännen ses som ett tecken på detta.  
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Att vara lojal mot fattade beslut  

Som just har framkommit ska en tjänsteman i Regeringskansliet inte vara 

’ja-sägare’. Men det finns å andra sidan en förväntan om att vara lojal mot de 

beslut som har fattats eller som tjänstemännen känner på sig att politikerna 

kommer att fatta. Eftersom tjänstemännen vill att politikerna ska ta ansvar, 

så inbegriper det också att vara lojal mot de beslut som fattats, och i än vi-

dare mening mot den politik som förs på departementet och av regeringen. 

Detta är en stark förväntan, både från dem själva och politikerna. Denna 

förväntan korresponderar också mot förväntan på politikerna som diskutera-

des i det förra kapitlet, nämligen att de inte ska skylla ifrån sig på tjänste-

männen om något går fel.  

Det här åtagandet är en självklar regel för politikerna. Det råder, i det 

närmaste, total konsensus kring att det är ytterst illojalt om en tjänsteman 

direkt skulle gå emot statsrådets explicita, uttalade vilja, det kan både gamla 

och nya politiker instämma i: 

Jag tycker det är illojalt om man inte gör som statsrådet 

har sagt till en att göra naturligtvis, vilket jag inte 

har upplevt, men jag kan ju tänka mig att det skulle kunna 

inträffa. Det skulle ju vara fruktansvärt illojalt (S 10 

GAMMAL). 

Det är mycket få som säger sig ha upplevt exempel på sådan direkt obstruk-

tion, även om det finns ett fåtal sådana exempel, vilket indikerar hur stark 

denna förväntan är. Huruvida tjänstemännen också skulle instämma i att det 

handlar om ’obstruktion’ är dock en annan sak, eller om de skulle mena att 

de snarare försökte agera för politikernas bästa. Tvärtom är det från både det 

gamla och det nya materialet ett starkt intryck att tjänstemännen är mycket 

lojala med sina politiker: 

Alltså den generella bilden som jag sa innan, det var ju att tjänstemännen är 
väldigt lojala med en (S 7 NY). 

Även här kan vi dock se inslag av det ’givande och tagande’ som diskutera-

des i föregående kapitel. In i det sista kan det pågå en diskussion om hur 

olika frågor bör lösas. I slutändan är det dock tydligt att det är statsrådet som 

ska och bör besluta: 

Ja, i princip är det ju jag som bestämmer, för det är jag 

som har det politiska ansvaret, men det är klart att är 

det så att han argumenterat… Det är ju ofta inte så att 

det är antingen ja eller nej, svart eller vitt, utan det 

finns alltid nyanser. [HUR LÄNGE FÅR EN TJÄNSTEMAN STÅ PÅ 

SIG TYCKER DU?] Så länge han orkar tills jag har sagt, nu 

fattar jag beslut. Då ska han följa det. Men det är ju of-
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ta om jag så att säga går emot honom och säger att jag 

tycker inte så där men okej i den detaljen har du en 

poäng, [det] tar vi hänsyn till. […] [I] det fallet blir 

det en dialog, så att, tjänstemannen fast han inte får sin 

vilja igenom så påverkar han ju i alla fall (S 9 GAMMAL). 

Många tjänstemän säger att de kan känna när statsrådet är redo att ’sätta ned 

foten’ i en fråga eller att ’döma av’ en fråga. När tjänstemännen så att säga 

har uppfyllt sin informationsplikt, det vill säga när de har förstått att statsrå-

det har insett implikationerna av en viss fråga, så finns ett mycket litet ut-

rymme för ytterligare invändningar, här uttryckt av en gammal tjänsteman:  

Jag säger vad jag tycker och sedan tiger jag. [MAN STÅR 

INTE PÅ SIG?] Nej, man strider inte (TJM 9 GAMMAL).  

Förmågan att ’känna av’ när statsrådet och politikerna har kommit till en 

punkt där de är redo att fatta beslut, är välutvecklat hos tjänstemännen i Re-

geringskansliet. För generellt sett upplevs det av politikerna, både ’då’ re-

spektive ’nu’, som ett mycket litet problem att tjänstemännen trots att de har 

förstått att statsrådet har bestämt sig för en viss fråga ’står på sig’: 

Och jag upplevde det inte så att de försökte med att hävda 

sina åsikter, inte när det gällde politiska åsikter på 

något sätt. Och det innebar ju att det var jag som fick ta 

ställningstagandet. Där fanns nog frågor någon gång som 

jag förstod att tjänstemännen kanske helst inte ville haft 

det så kanske, men aldrig så att de försökte påverka (S 5 

GAMMAL). 

Denna beskrivning hänger ihop med att det, i slutändan, inte är tjänstemän-

nens produkter som presenteras för offentligheten, utan att det är politikerna 

som förväntas ta ansvar för den förda politiken. Ett nytt statsråd uttrycker det 

så här: 

Men till syvende och sidst så är det ju aldrig tjänstemannens produkt som 
läggs fram utan det är ju vi som politiker som har att ta ställning till det som 
kommer ifrån dem (S 10 NY).  

Detta ansvar motsäger dock inte att tjänstemännen ändå har ett stort, för att 

inte säga mycket stort, inflytande över politikutformningen i departementet, 

en föreställning som sammanfattas i nedanstående citat:  

Självklart har ledande tjänstemän i de olika kansli-

husdepartementen ett mycket stort ansvar för utformningen 

av propositioner och lagstiftning och avvägning mellan 

olika budgetposter och annat. Men till sist är det ju all-

tid statsrådet som får ta det politiska ansvaret för det, 
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men i realiteten har de mycket stora möjligheter att 

påverka det (S 7 GAMMAL). 

Det går alltså inte att komma ifrån att det är statsrådet som ytterst sitter på 

det politiska ansvaret, oavsett vem eller vilka som i praktiken har påverkat 

beslutet. Givet att konstellationen statsråd-statssekreterare kan se ut på olika 

sätt är det inte uteslutet att det i en del fall mycket väl kan vara så att stats-

sekreteraren – eller för den delen tjänstemännen – har haft lika stort infly-

tande som statsrådet självt. Men faktum kvarstår: att det är statsrådet som på 

regeringssammanträdet ska kunna tala och övertyga om den förda politiken 

inför sina statsrådskolleger, och ytterst inför statsministern och väljarna.  

Även tjänstemännen, både de nya och de gamla, har en stark förväntan på 

sig själva att vara lojala mot fattade beslut:  

Är ett beslut fattat får inte jag säga att detta är 

vansinnigt utåt. Utan då måste jag också genomföra det. 

Inte ta heder och ära av beslutsfattarna. Om han tar 

direktkontakt med mej och vill [att] jag ska göra en sak, 

så gör jag det efter bästa förmåga, även om det efter min 

bedömning förefaller ganska lönlöst (TJM 21 GAMMAL).  

Som vi kan se utifrån följande citat handlar det dock inte om att tjänstemän-

nen behöver ge sig på en gång, utan som tidigare nämnts föregås ofta beslut 

av en diskussion mellan politiker och tjänstemän. Men om politikerna fram-

härdar åligger det tjänstemännen att ’backa’: 

Man diskuterar då en stund utifrån detta och sedan säger 

man ok, jag tycker illa om den här lösningen då, men du 

får bestämma och så gör vi då så. Det är ungefär som att 

acceptera demokratiska beslut, i demokratiska församlingar 

får jag ju ibland majoriteten emot mig, jag får ju lika 

[väl] följa beslutet. Det är inte konstigare vet du (TJM 7 

GAMMAL). 

Som framgår av föregående citat såväl som det följande av en ny tjänsteman, 

är det inte givet att tjänstemännen tycker att besluten är bra, även om de har 

att acceptera dem: 

Så att [om] ministern fattar beslut även om jag tycker att det var ett dåligt 
beslut så kan [ministern] [inte] komma tillbaka och säga att [hon eller han] 
inte visste vad [hon eller han] gjorde (TJM 31 NY). 

Men det som också sägs här är att statsrådet inte kan komma och skylla på 

tjänstemännen om de har gjort sin ’plikt’ och berättat att något är en dålig 

idé, utan att denna i så fall vackert får ta på sig det politiska ansvaret.  
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Ett par nya tjänstemän poängterar dock att det framför allt är lojaliteten 

utåt som är viktig, det vill säga att tjänstemännen faktiskt kan ha rätt att prata 

av sig om sådant som rör den politiska ledningen med varandra, att de kan 

behöva en sådan ’ventil’, något som följande nya tjänsteman resonerar kring: 

[F]ramför allt handlar det om att vara lojal utåt [poängterar] alltså det är 
klart att vi måste som tjänstemän få prata av oss internt om vår ledning och 
det gör vi ju, och pysa ibland. För det ingår liksom. Men framför allt så 
handlar det om utanför huset (TJM 20 NY). 

I att vara lojal ’utåt’ ingår att ’inte läcka’. Detta nya statsråd menar att detta 

är något fundamentalt då det annars skulle vara omöjligt för politikerna att 

vara öppna mot och involvera tjänstemännen, en förväntan på politikerna 

som diskuterades i föregående kapitel: 

De får inte läcka. De får inte läcka därför att då går det inte att ha det här 
[öppna] systemet (S 12 NY). 

Och läckor verkar vara sällsynt förekommande, och därför är åtminstone 

politikerna som ingått i denna undersökning inte särskilt oroliga för detta. 

Tvärtom upplever många att de kan vara mycket öppna mot tjänstemännen, 

även om det också finns politiker som säger att det inte finns någon anled-

ning att berätta precis allt för tjänstemännen. 

Normen att tjänstemännen ska vara lojala med fattade beslut utåt är en 

förväntan som är oerhört stark. På detta pekar inte minst att en stor majoritet 

av de nya tjänstemännen anser att det alternativ som står till buds om de 

skulle vara missnöjda med den förda politiken är att byta jobb (och inte att 

uttrycka sitt missnöje vare sig internt eller externt). Så här resonerar en 

’gammal ’tjänsteman: 

Tjänstemannen måste vara lojal mot den politiska ledning-

en, bortsett från vad man tycker om vad som händer. En 

förutsättning för att jobba i ett regeringskansli är att 

man accepterar sin roll att man är ett beredningsorgan 

till en politisk funktion och att man får sakligt göra 

sitt jobb. Kan man inte göra jobbet med ett innehåll den 

politiska ledningen begär, då bör man sluta. Men man 

behöver ju därför inte alltid tycka som departementet. Det 

är ju samma som på ett ämbetsverk. Inriktningen kan ju va-

ra låst på ett visst sätt men man får jobba ändå (TJM 3 

GAMMAL). 

Det är kanske ännu tydligare bland de nya tjänstemännen att om de känner 

att något starkt går emot deras personliga övertygelse är det enda alternativet 
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som står tillbuds att sluta på sitt arbete.130 Så här säger exempelvis en ny 

tjänsteman:  

Är det en politik som innebär uppgifter som är helt oförenliga med min upp-
fattning, alltså det går inte. Då får man ju lämna (TJM 33 NY).  

Det ingår alltså i förväntan på att vara lojal med fattade beslut att byta arbete 

om man som tjänsteman trots allt känner att det inte går att leva med den 

politik som förs i departementet. 

Sammanfattning och slutsatser  

En av regeringskanslitjänstemännens allra viktigaste uppgifter är att bistå 

statsrådet och den politiska ledningen med rådgivning och information. Men 

detta kapitel har visat att även om det finns höga krav på att rådgivningen 

ska vara korrekt och saklig eftersom politikerna inte ’har råd’ att göra några 

fel, så inbegriper denna förväntan också att tjänstemännen i hög grad förvän-

tas ta egen ställning och ha integritet i sin rådgivning. De bör inte vara ’ja-

sägare’. Rådgivningen ska därför inte misstas för ’neutral’, ’apolitisk’ eller 

’icke-politisk’ (om än korrekt, saklig och fullständig). Rådgivningen är dess-

utom inte endast ’passiv’, tvärtom har rådgivningen en intervenerande karak-

tär. Statsrådet och den politiska ledningen använder tjänstemännens råd för 

att förebåda den kritik som med stor sannolikhet annars skulle riskera att 

träffa dem. Och det är ju inte alltid politikerna i förväg vet vilken rådgivning 

de vill ha och behöver. Att lösa såväl mer direkt politiska som mindre upp-

enbart politiska problem åt politikerna är därför en dygd för en regerings-

kanslitjänsteman. Men det hela bygger på att statsrådet är ’beslutsfähigt’ och 

åtminstone på ett övergripande plan vet vad det vill. En annan förväntan på 

tjänstemännen som framkommit i detta kapitel är att de förväntas vara lojala 

med beslut som fattats. En viktig poäng i detta kapitel är att olika statsråd 

kan ha olika behov av rådgivning, och att tjänstemännen därför förväntas 

anpassa sig efter dessa skiftande behov. Denna anpassning kräver att tjäns-

temännen har omdöme och fingertoppskänsla, också politisk dito. Detta gör 

att tjänstemannaorganisationen skulle kunna fungera mer eller mindre oav-

sett vem som blir statsråd. På samma gång har det visat sig att gränsen mel-

lan ’politiska’ och ’opolitiska’ råd i praktiken är mycket svår att upprätthålla, 

även om det förekommer att intervjupersoner själva gör denna typ av di-

stinktion.  

I detta kapitel har det dock framkommit att det finns vissa, om än små, 

tendenser till att förväntan på att tjänstemännens rådgivning ska innebära 

mer än att leverera korrekta och fullständiga underlag till politikerna kan 

                                                      
130 De gamla har dock inte uttryckligen fått en sådan fråga.  
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vara på väg att luckras upp. Detta då tjänstemännen i det nya materialet i 

något högre mån än i det äldre tycks vilja fungera som ’opolitiska’ snarare 

än ’politiska’ rådgivare. Detta kan i sin tur bero på att det trots allt finns 

några nya politiker som också lutar mot att tjänstemännen ska hålla sig till 

’fakta’. Här kommer alternativa rådgivare in (särskilt de politiskt sakkun-

niga) som tycks ha övertagit särskilt de partipolitiska aspekterna av rådgiv-

ningen, något som framkom i förra kapitlet. I någon mening behövs kanske 

inte heller tjänstemännen i samma utsträckning för att göra partipolitiska 

bedömningar, då dessa staber finns. Trots detta finns den grundläggande 

tillika starka förväntan på att tjänstemännen i Regeringskansliet ska vara mer 

än ’vanliga’ tjänstemän kvar.  

Detta kapitel har alltså behandlat rollförväntningar på tjänstemännen att 

förse politikerna med råd. Nästa kapitel, som är det sista empiriska kapitlet, 

handlar om att tjänstemännen dessutom förväntas erbjuda politikerna avlast-

ning.  
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8. Att ge avlastning  

Inledning 

Det förra kapitlet behandlade de rollförväntningar på tjänstemännen som har 

med de rådgivande aspekterna att göra. Också detta kapitel fokuserar på 

pilarna C respektive D i enlighet med figur ett i kapitel tre, vilket gör att 

också detta kretsar kring rollförväntningar på tjänstemännen, både från dem 

själva och från politikerna. I detta kapitel fokuseras dock en annan, men 

minst lika viktig övergripande förväntan på tjänstemännen, närmare bestämt 

att de ska ge de ständigt överbelastade politikerna avlastning. För att tjäns-

temännen ska kunna göra det kommer vi se att de måste ha förmågan att 

tolka och omsätta politikernas viljor. Kapitlet är indelat i fem delteman till-

lika avsnitt. Det första handlar om att tjänstemännen förväntas ge politikerna 

utrymme för sysslor och uppgifter som inte direkt har med departementet att 

göra. De bör således åtminstone tidvis lämna politikerna ifred. Det andra 

deltemat handlar om att tjänstemännen förväntas tolka politikernas viljor. 

Det tredje deltemat diskuterar förväntan på att tjänstemännen ska vara proak-

tiva och ta egna initiativ, om än inom ramarna för politikernas intentioner 

och viljor. I det fjärde avsnittet behandlas politikernas förväntan på att tjäns-

temännen bör efterfråga politikernas styrning och input, när de känner sig 

osäkra. Detta ger politikerna avlastning, om än på sikt. Det femte och sista 

deltemat kretsar kring att tjänstemännen ska stå till politikernas tjänst åt-

minstone nästan närhelst de behöver den.  

Att lämna politikerna ifred  

I det första empiriska kapitlet, kapitel fem, diskuterades att politikerna för-

väntas vara politiker och gärna även starka sådana. Den första förväntan i det 

här kapitlet som riktas mot tjänstemännen korresponderar mot denna förvän-

tan. Tjänstemännen förväntas låta politikerna, och främst statsrådet, få vara 

just politiker, och som sådana bör det kunna ägna sig även åt annat än det 

som direkt rör departementsarbetet. På följande vis resonerar till exempel ett 

gammalt statsråd kring detta:  
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[M]en jag menar en enhetschef ska ju inte komma till mig 

med allting, för det orkar jag inte ta emot, det gäller 

för honom att sovra, och säga vad är det som är nödvändigt 

för mig att få veta, och det är klart helt naturligt det 

är deras uppgift de skyddar alltså mig. Jag ska inte be-

höva pyssla med saker som är oväsentliga (S 9 GAMMAL). 

Som vi såg i kapitel sex anser dock åtminstone flera av de äldre statsråden 

att de ägnar för mycket tid åt administration, och som detta statsråd uttrycker 

sig finns det en inneboende problematik i att det är just statsrådet som ensam 

har att fatta alla beslut:  

Mycket mindre tid till [det] administrativa arbetet, det 

här att hålla reda på papper och... Det försöker jag hela 

tiden få rutiner som gör att jag behöver hålla på med det 

så lite som möjligt. Men det är väldigt svårt, för det 

hela är ju uppbyggt på att överst sitter jag och fattar 

beslut(S 10 GAMMAL).131  

Lösningen består i att statsrådet dels måste ha och driva en egen agenda på 

departementet, något som behandlades i det första empiriska kapitlet, men 

dels också att ge medarbetarna förtroendet att ’verka i statsrådets anda’, vil-

ket framgår av följande citat av ett gammalt statsråd och en ny statssekrete-

rare:  

Jag tror att statsrådets sak måste vara att ha överblick-

en. Däremot så tror jag att det är orimligt för något 

statsråd att sätta sig in i alla delar av sitt ansvarsom-

råde. Man måste lita på tjänstemännen i mycket mycket stor 

utsträckning. Att de har kunskaper. Statsrådets sak måste 

vara att ha överblicken (S 8 GAMMMAL). 

Så är man tydlig med vad man vill åstadkomma och ger tjänstemännen fria 
tyglar inom de ramarna och låter dem tänka kreativt och konstruktivt och att 
man ger dem mycket förtroende då [poängterar] tror jag man kan åstad-
komma mycket. Det finns ingenting som är så förödande som en misstro mot 
tjänstemannaorganisationen och tro att man måste kolla varenda delmål un-
der resans gång (SS 13 NY). 

Statsrådet måste därför kunna lita på att en fråga eller ett ärende som hon 

eller han släppt ifrån sig också tas om hand av tjänstemännen. Och det gene-

rella intrycket är att politikerna anser att tjänstemännen är mycket kompe-

tenta och professionella, som vi sett i tidigare kapitel. 

Förväntan på att tjänstemännen ska avlasta politikerna får dock ibland 

konsekvensen att man särskilt som statsråd kan känna sig om inte åsidosatt, 

                                                      
131 Den uppmärksamma läsaren kommer ihåg att den sista meningen i detta intervjuutsnitt 

citerades även i kapitel fem.  
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så åtminstone ’vid sidan av’, vilket vi kan se i följande citat av ett nytt stats-

råd: 

Och då är naturligtvis regeln att om man tror att det har politiskt intresse så 
ska jag få se det. Samtidigt vill jag gärna säga, skulle jag få alla skrivelser som 
kommer hit då skulle jag inte göra annat än att sitta och läsa dem, så att det 
är förstås en avvägning. Men ibland känner man det som att, ja, man liksom 
är vid sidan om (S 3 NY).  

Det finns även ett par andra nya statsråd som upplever en liknande proble-

matik. Ett nytt statsråd anser till exempel att tjänstemännen på departementet 

håller henne (eller honom) ifrån frågor som de, men inte statsrådet själv, 

uppfattar som detaljfrågor. Detta statsråd tycker att hon (eller han) generellt 

får komma in sent, alltför sent, i processen (S 9 NY). Samtidigt kan dessa 

statsråd i andra intervjupassager tala om att man som statsråd måste göra sig 

onåbar för tjänstemännen och ’apparaten’. Detta riskerar annars att äta upp 

all ens tid, att man skulle kunna leva hela sitt politiska liv utan att ha åstad-

kommit någonting ’eget’. Detta tyder på att det kan vara en svårt för tjäns-

temännen att balansera mellan att ge råd, det vill säga att involvera, och att 

lämna ifred.  

För att minska denna problematik är statssekreteraren central. Arbetsför-

delningen där statsrådet i princip står för det utåtriktade och statssekreteraren 

står för att mer handfast leda arbetet på departementet bygger på att statssek-

reteraren bör stå i ständig kontakt med statsrådet. Detta framgår av följande 

två citat:  

Det blev naturligt så att det dagliga arbetet och ledning-

en av departementet kom i hög grad att vila på statssekre-

teraren, medan statsrådet hade väldigt mycket utåtriktat 

(SS 7 GAMMAL).  

[Statssekreteraren] kunde både gången och rutinerna, kände de flesta, kunde 
frågorna. Så jag litade oerhört starkt på [statssekreterarens] ingångar. Sen 
hade vi då regelbundna avstämningar. Jag blandade mig inte i utan 
[statssekreteraren] och jag hade en dialog, återkoppling (S 10 NY).  

Statssekreteraren beskrivs ibland som statsrådets förlängda arm i departe-

mentet. En gammal statssekreterare uttrycker det som så att ”man är ju ändå 

närmast statsrådets förtroendeman” (SS 8 GAMMAL). Det är relativt vanligt 

att man som statssekreterare avlastar statsrådet i de utåtriktade kontakterna. 

Men detta gäller framför allt kontakter mot den egna sektorn, såsom myn-

digheter, kommuner och landsting och intresseorganisationer. Men åt-

minstone har det inte i denna undersökning framkommit några tecken på att 

statssekreteraren ska avlasta i bemärkelsen vara den som primärt ska synas i 

media. Tvärtom riskerar man då att ta fokus från statsrådet. Det är därför en 
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uppgift som i huvudsak är förbehållen statsrådet, vilket framgår av följande 

två citat, av en gammal respektive en ny statssekreterare: 

[S]tatssekreteraren är också ute och talar i olika samman-

hang. Men jag kanske skulle uttrycka det på det här viset 

att jag tror en statssekreterare ska vara lite försiktig 

med att i den allmänna debatten och opinionssammanhang 

försöka få sig själv i centrum så att säga (SS 2 GAMMAL).  

 
Jag ska primärt [poängterar] inte synas i medierna. Däremot måste jag ta en 
hel del av bördan att på något sätt synas ute i sektorn. Så jag är ute rätt 
mycket, jag träffar folk och så vidare, men media är primärt statsrådens 
ansvar. […] Men alltså, ett bra statsråd måste [poängterar] kunna hantera 
den utåtriktade rollen, att hantera media. Ett statsråd som inte med jämna 
mellanrum syns i media uppfattas som icke existerande näst intill. Och det är 
oerhört tydligt (SS 5 NY). 

En annan sak är därmed att synas i mindre offentliga sammanhang, som mer 

hänger samman med sektorn. I ännu högre grad gäller detta för tjänstemän-

nen. En ny tjänsteman uttrycker sig som så att tjänstemännen bör vara ”in-

house” (TJM 13 NY).  

Men som framkom i kapitel sex blir det problematiskt om inte statssekre-

teraren är relativt tillgänglig för tjänstemännen. För även statssekreteraren är 

generellt väldigt överlastad, även om dennas arbetsuppgifter, till skillnad 

från statsrådets, framför allt är att arbeta med att planera och samordna arbe-

tet i departementet. Därför finns en förväntan på att tjänstemännen ska stå 

för de löpande frågorna, för lejonparten av den löpande ruljangsen i depar-

tementet. Denna förväntan är dock mer uttalad i det äldre materialet. Där är 

det vanligt att särskilt statssekreterarna uttrycker att de berörs väldigt lite av 

den löpande ärendehanteringen. Denna är ofta delegerad till expeditions-

chefen, som föredrar frågorna direkt för statsrådet utan statssekreteraren som 

mellanhand. Dessa statssekreterarare menar att de inte skulle hinna delta på 

alla föredragningar för statsrådet, och eftersom de menar att dessa frågor i 

hög grad har med rättstillämpning att göra, anser de det inte heller vara nöd-

vändigt. De säger att de bara hanterar frågor av mer principiell karaktär, som 

är politiskt kontroversiella. Istället ägnar sig de gamla statssekreterarna åt 

propositioner, direktiv, större utnämningar, interpellationer och frågor, och 

så vidare. Givet dessa principbeslut kan sedan enhetscheferna och expedi-

tionscheferna arbeta relativt självständigt, men som vi kommer att se senare i 

detta kapitel så stämmer de av frågor om och när de känner sig osäkra:  

Man ska vara med på det som då enligt min syn på statssek-

reterarens funktion som vi hade då är nödvändigt, och det 

andra ska man inte lägga sig i i onödan (SS 7 GAMMAL).  
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Som tidigare har framkommit, ligger det i tjänstemännens intresse att ha 

starka statsråd, eftersom detta också underlättar deras egen arbetssituation. 

Starka statsråd är de som framgångsrikt företräder såväl den egna politiken 

som det egna departementet i olika sammanhang, vid sidan av att leda det 

övergripande departementsarbetet, vilket alltså ofta sker via statssekrete-

raren. Och en stark politiker behöver vara utåtriktad. Såväl tjänstemännen 

(som statssekreterarna) vill ha och föredrar starka statsråd, och är inte be-

tjänta av statsråd som i alltför hög grad fastnar på departementet. På så vis 

ligger det även i tjänstemännens intresse att ge politikerna, och framför allt 

statsrådet, ett stort utrymme. Det finns i den äldre studien en relativt stor 

acceptans och förståelse för detta hos tjänstemännen, även om det går att se 

spår av deras förväntan på att politikerna ska vara tillgängliga i departemen-

tet:  

[D]et som är dyrbarast för ett statsråd det är tiden. Och 

det är klart att det har man lite svårt att bedöma, man 

ser det ju naturligtvis ur departementets synpunkt och de 

frågor man själv sysslar med, ur den synpunkten, att man 

då vill i olika sammanhang tala med statsrådet. Och det är 

ju så att säga den trånga sektorn. Där är det ju natur-

ligtvis väldigt mycket av den representativa arten, som 

tar en väldig massa tid, […] [U]ppvaktningar av diverse 

slag, eller enskilda personer som sitter och pratar oer-

hört länge, men som de naturligtvis, ja, som de tar. Så 

att det kan finnas en avvägningsproblematik mellan dem och 

det, så att säga, det i viss mening reella jobbet. Ja, re-

ella, men departementsjobbet (TJM 5 GAMMAL). 

En annan gammal tjänsteman menar dock att statsråden ägnar för mycket tid 

åt ’oväsentligheter’, och det finns även några fler sådana exempel i det 

gamla materialet: 

Jag tror att det ganska lätt blir så att de ägnar för 

mycket tid åt oväsentliga kontakter utåt. De har svårt att 

värja sig, även mot att till exempel ta emot besök av en-

skilda personer som är ganska personliga och har för sam-

hället och det allmänna ganska begränsade frågor att komma 

med. Där tycker jag nog att de statsråd jag haft att göra 

med, haft lite svårt att sovra. Det är ju svårt att säga 

nej till sådant (TJM 9 GAMMAL).  

Denna acceptans är dock något större bland tjänstemännen i den nya inter-

vjustudien, åtminstone vad gäller statsrådet. De nya tjänstemännens förvänt-

ningar på att politikerna, och då framför allt statsrådet, ska finnas till hands 

tycks således vara något lägre än de äldre tjänstemännens. Även om de alls 

inte förväntar sig styrning på detaljnivå har även de nya tjänstemännen för-
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väntningar på och behov av att få sig förmedlat politikernas viljor på ett mer 

övergripande plan, här exemplifierat av en ny tjänsteman:  

Sedan tycker inte jag som tjänsteman att man ska ta upp småsaker. Utan 
man måste ju kunna jobba, men man måste få en tydlig… Ha möjlighet till 
det, och det är många frågor som är av den karaktären som man behöver få 
riktlinjerna (TJM 33 NY). 

Som framkom i kapitel sex finns det dock många statsråd som löser denna 

tillgänglighetsproblematik på ett kreativt sätt, till exempel genom att tillvara 

luckor av tid mellan möten, på väg någonstans, men också genom att helt 

vika en eller ett par dagar i veckan åt departementsarbetet. Denna typ av 

lösningar är tjänstemännen generellt sett fullt nöjda med, och på så vis kan 

de uppfylla förväntan på att i sin tur lämna politikerna ifred.  

Att tolka politikernas viljor  

Som framgick av framför allt kapitel fem är politikernas viljor inte nödvän-

digtvis särskilt välartikulerade eller färdigformulerade. Givet att tjänstemän-

nen förväntas lämna politikerna ifred, samtidigt som de måste hålla arbetet 

igång, finns det därför en förväntan på att tjänstemännen ska uttolka politi-

kernas signaler och viljor, och för den delen också kunna förutse dem. Se-

nare i kapitlet kommer vi också bli varse att de dessutom förväntas bidra till 

att omsätta dessa. Tjänstemännen i Regeringskansliet är därför inte, och ska 

heller inte vara, några ’vanliga’ tjänstemän, i enlighet med resonemanget hos 

det här gamla statsrådet: 

Departementen är ju nämligen inte exekutiva i egentlig me-

ning, därför ska det vara personer som är villiga till 

nytänkande och prövar så att säga det som… […] Det är så 

att säga regeringens förlängda hjärna ju i många stycken 

och de ska inte vara förvaltningsapparat (S 4 GAMMAL).  

En ny tjänsteman för ett liknande resonemang:  

Politikerna de vill [poängterar] ju något, de vill fatta beslut i en fråga kring 
det, med den här inriktningen [poängterar]. Men de vet ju inte exakt hur 
man ska göra i detalj för att nå dit. Och det måste ju tjänstemännen kunna 
formulera, de stegen (TJM 33 NY). 

Men det betyder samtidigt att lyhördhet blir oerhört viktigt hos en tjänste-

man, och särskilt hos en enhetschef. Även en tjänsteman behöver därför ha 

ett ’gott omdöme’, ’sunt förnuft’, att ’ha näsa’ eller ’fingertoppskänsla’ för 

vilka frågor som kan bli politiskt kontroversiella och inte. Därför är det vik-

tigt för en regeringskanslitjänsteman att samtidigt som denna ska brinna för 
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sina frågor och vara drivande, måste ha den politiska lyhördheten. Om denna 

förmåga skulle saknas skulle arbetet riskera att bli för tungrott, men också 

för att det annars lätt kan bli fel. Och felbedömningar finns det väldigt litet 

utrymme för, vilket framgår av följande citat från en gammal statssekrete-

rare:  

Ja värderingsgrunden ska läggas av den politiska ledningen 

och sen ska enhetscheferna rätta sig efter den. Men jag 

menar det kan ju vara en poäng om en enhetschef förstår 

intuitivt vilka politiska slutsatser den politiska 

ledningen skulle dra i ena eller andra frågan. Jag menar 

om alla enskilda ärenden måste dras för statssekreteraren 

eller statsrådet i detalj, så räcker ju inte dygnets 24 

timmar, så det är en poäng om enhetscheferna är så prak-

tiska att de fattar utan att testa det enskilda fallet på 

oss, vad den politiska ledningen egentligen vill, när det 

inte gäller för stora frågor (SS 8 GAMMAL). 

En ny statssekreterare säger kort och gott så här: 

En bra tjänsteman brinner för sina frågor, den är drivande, och den är lyhörd 
(SS 15 NY).  

Det allmänna intrycket är att de allra flesta politiker, både ’nu’ och ’då’, 

tycker att tjänstemännen är duktiga på att tolka deras viljor, vilket framgår av 

två följande citat:  

Mina medarbetare här de känner mig ju rätt väl så att de 

kan nog ana sig till ungefär vad jag tycker(S 9 GAMMAL).  

[D]e har en fantastisk förmåga att förstå vad det är man vill göra och tänka ut 
det (S 8 NY). 

Detta nya statsråd uttrycker det som att tjänstemännen blir mer än nöjda när 

de vet i vilken riktning de ska arbeta:  

Och man vill [poängterar] inget hellre än att få veta vad statsrådet tycker, 
man blir frustrerad om man inte riktigt förstår vad statsrådet tycker. Och det 
är en ganska intressant roll att ha, en hel organisation som är ute efter att 
veta vad man tycker. Och har man en klar uppfattning så är det liksom en 
lyckokänsla, liksom ’åh nu vet vi, nu ska vi jobba åt det här hållet’. Och håller 
man på och arbetar sig fram [till] en uppfattning då kan de hjälpa till och ska-
pa den där uppfattningen. […] Men det är en fantastisk [poängterar] organi-
sation att jobba i, alltså vara statsråd med en sådan organisation, duktigt folk 
som inte vill annat än att vara proffsiga och hjälper till. Det är en ganska 
härlig känsla (S 11 NY). 
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Det allmänna intrycket är således att politikerna anser att tjänstemännen är 

lyhörda och duktiga på att uttolka deras viljor. Men det finns exempel på att 

de kanske är lite väl duktiga ibland. Ett nytt statsråd menar till exempel att 

det inte gick att skämta hur som helst med tjänstemännen:  

Sedan är ett statsråd något förfärligt fint så det gäller att passa sig. Jag och 
min statssekreterare hade en ganska skojfrisk jargong och någon gång när jag 
skämtat om någonting så upptäckte jag till min fasa att nu var hela apparaten 
på väg åt det hållet. [SÅ DE ÄR NÄSTAN LITE FÖR LYHÖRDA?] Så man är väl-
digt lyhörd, man är väldigt lyhörd. Så att man fick passa sig lite när man 
skämtade [stort skratt]. För att folk gjorde som man sa, det var jag inte van 
vid ifrån Riksdagen (S 9 NY). 

Till och med ett skämt kan därför (miss)uppfattas av tjänstemännen som en 

typ av styrning eller input från politikernas sida, vilket om inte annat visar på 

deras benägenhet att tolka politikernas viljor. En annan ny politiker, en stats-

sekreterare, berättar istället om tjänstemännens benägenhet att snabbt börja 

skaffa sig en bild av en ny politisk ledning:  

När vi kom då hade departementstjänstemännen ju varit utan politisk 
ledning i realiteten under ett antal veckor, för så är det ju. Då hade de som 
de lojala individer de är, gått in i en massa utskottsbetänkanden och motion-
er och så där. Och så hade de försökt skriva in det i budgettexter och så och 
det sa vi då ’släng ut alltihop, det är inte så vi gör utan det där var opposi-
tionspolitik utan vi vill förklara för er hur vi menar’ (SS 10 NY). 

Poängen här är att dessa politiker inte kände att de riktigt kunde stå för eller 

använda den politik som de fört under sin oppositionstid i regeringsställning, 

men detta var något som tjänstemännen trots allt hade att gå på inför den 

stundande budgeten. Men även om tjänstemännen generellt är lyhörda och 

besitter detta omdöme, så måste de få tillgång till och kunskap om varje nytt 

statsråd och politisk ledning. Detta för att kunna lära sig vad hon eller han 

vill åstadkomma, vad som är prioriterade frågor och så vidare, något vi kan 

se i följande citat: 

Oftast gör man det ju i det löpande arbetet, men man kan 

ju också samla ihop sig och skriva nån sorts promemoria på 

ett område som jag vill ha igång en särskild utveckling, 

ett tänkande i departementet. Annars tror jag det fungerar 

så att tjänstemännen i departementet är väldigt lyhörda 

och kanske själva också plockar ihop en mosaik så det blir 

nån sorts helhet för dem i alla fall vid de olika till-

fällen de jobbar ihop med statsrådet och träffas (S 13 

GAMMAL). 

Inte minst är detta viktigt med tanke på det inflytande tjänstemännen faktiskt 

har, vilket denna gamla statssekreterare understryker:  
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Men inte f-n har de lite inflytande, tvärtom de har 

naturligtvis ett stort inflytande. För att hela 

beslutsmassan och hela kunskapsmassan är ju så enorm, att 

du kan inte självständigt ta ställning i alla en-

skildheter. Och det är därför jag menar att ett bra 

statsråd eller en bra politisk ledning ska börja med att 

försöka klargöra vilka värderingsgrunder, vilka politiska 

ambitioner, vilken kurs man vill föra för tjänstemännen. 

För har de fått den kunskapen och är de lojala och lyhörda 

då kan de vara redskap för den politiska ledningen (SS 8 

GAMMAL). 

Som framgår av resonemanget i följande citat spelar det även roll hur länge 

statsrådet varit på plats, och därför också att tjänstemännen beretts tillfälle 

att lära känna statsrådet:  

Ja, men jag tror att det är, alltså de måste, och det är där jag säger att stats-
rådet måste ge tid åt att lära känna, att de får… Vad är det för avvägningar vi 
gör? Sen är de ju inte, jag menar de hänger ju med tjänstemännen, jag menar 
de läser väl säkert mer partiprogram och alltså hur, vad folk uttalar sig och 
annat, som gör att de har rätt bra hum om vad [statsrådet tycker] (SS 15 NY). 

Enligt ovanstående statssekreterare är tjänstemännen också mycket insatta i 

politikernas viljor och visioner, givet att de har fått lära känna statsrådet. 

Samma typ av resonemang för en ny tjänsteman: 

Det är väl också så, ju mer man lär känna ministern, alltså desto lättare är det 
ju liksom att säga att ’jag tror att det här passar in, det skulle du nog vilja, det 
här skulle nog funka’ (TJM 31 NY).  

Även tjänstemännen instämmer generellt sett i att omdöme och lyhördhet är 

grundläggande egenskaper och förmågor för att kunna tolka politikernas 

viljor:  

Så att förutom då ett visst grundläggande kunskapskrav så 

tycker jag att det som är oerhört väsentligt det är så att 

säga omdömet. Och det låter sig sägas, vad är det rätta, 

men det är att personen har ett gott omdöme i sina rela-

tioner, för vi har ju alltså väldigt mycket relationer 

både utåt, inåt, uppåt och neråt i alla sammanhang alltså, 

så att alltså ha ett gott omdöme det är en oerhört väsent-

lig sak (TJM 5 GAMMAL). 

I att tolka och omsätta politikernas viljor ingår att som tjänsteman tänka i 

politikernas ställe, och förutse vad de skulle ha gjort: 

Ja, det man gör är att man måste tänka politiskt åt dem och sedan är ju det 
den stora konsten då att man gör det oavsett vem som sitter, så när sossarna 
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sitter då måste man tänka socialdemokratiskt och när borgarna sitter måste 
man tänka borgerligt så det där ingår ju i rollen att tänka åt dem så det är ju 
inte så att man bara står för massa fakta liksom. Utan ’givet att du vill det här 
med din politik då tror jag det är bra att du gör så här och så här och så här’. 
Det måste man, man måste ju våga vara politisk i den meningen. Och har 
man besvär med det då bör man ju kliva av (TJM 13 NY). 

Som denna ovanstående nya tjänsteman säger, det är detta som är konsten, 

och samtidigt utmaningen med att vara tjänsteman i den här typen av organi-

sation.  

Om, och när, tjänstemännen känner politikern ifråga kan de till och med 

börja förutse vad statsrådet skulle ha tyckt i en viss fråga. Då kan tjänste-

männen i stor utsträckning handla i statsrådets anda:  

[M]itt jobb är att se till att vi hela tiden ligger i framkant. Alltså det jobbigaste 
som finns det är ju när politiska ledningen har bättre koll än vad jag har, så 
[det] får ju inte ske, utan jag måste hela tiden antecipera vad händer, vad 
efterfrågas, så att vi kan leverera när det behövs (TJM 34 NY). 

Det finurliga är därför att tjänstemännen åtminstone efter ett tag inte alltid 

behöver fråga om allt. På så vis frigörs utrymme för politikerna, och då 

framför allt statsrådet, att hinna med annat än plikterna på departementet. 

En ny tjänsteman resonerar kring varför tjänstemännen sällan gör missbe-

dömningar av politikerna: 

Ofta var det så, för det är som sagt väldigt sällan man får blankt nej tycker jag 
på tjänstemannaförslag för då har man ju oftast läst dem helt fel, om jag ska 
börja föreslå att vi ska inte ha några fristående skolor i Sverige längre [skratt] 
till en borgerlig regering till exempel [skratt] så gör man ju sådana kardinalfel 
(TJM 13 NY). 

Tjänstemännens benägenhet att vara lyhörda och följsamma kan på så vis i 

sig utgöra en förklaring till varför direkta konflikter mellan politiker och 

tjänstemän är så sällsynt förekommande.  

Men om tjänstemännen ändå känner sig osäkra förväntas de uppsöka 

statsrådet eller någon annan medlem i den politiska ledningen för att ta reda 

på det, vilket vi kommer att se i ett kommande avsnitt.  

Att ta initiativ 

En annan förväntan på tjänstemännen, givet att politikerna generellt sett är 

överbelastade, är att de måste vara proaktiva, och vara med och dela på ini-

tiativbördan. Detta i enlighet med idén om departementet som ett arbetslag. 

Detta är en stark förväntan på tjänstemännen, från både dem själva och från 

politikerna, men som det visserligen finns avvikelser ifrån, både i det gamla 
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och det nya materialet. Detta åtminstone så länge de håller sig på det egna 

området, och så länge de är avstämda med politikerna. Detta hänger ihop 

med att man som politiker kanske bara kan ge övergripande vägledning till 

tjänstemännen, vilket detta gamla statsråd resonerar kring: 

 
Och sen ska man naturligtvis ha medarbetare som kan hjälpa 

till att formulera de tankar man har s a s. Man kanske 

bara ange[r] dem i grova drag, då gäller det att ha duk-

tiga medarbetare som kan fånga upp intentionerna, utveckla 

dem och pröva de där tankarna (S 6 GAMMAL). 

Följande gamla statsråd menar dock att när det gäller just ’politiskt känsliga 

frågor’ bör tjänstemännen inte ta initiativ utan att ha stämt av med statsrådet: 

Så svaret är väl att det är i politiskt känsliga frågor, 

där ska så att säga [en] tjänsteman inte ta initiativ utan 

där ska tjänstemännen då förutsätta att statsrådet ger 

tips om i vilken riktning ett initiativ ska tas (S 12 

GAMMAL). 

Samtidigt som tjänstemännen ska vara proaktiva och ’ligga steget före’ för-

väntar sig politikerna att tjänstemännen ska kunna göra så även för en annan 

regering: 

[M]an måste vara så att säga proaktiv, man måste kunna tänka med den sit-
tande regeringens utgångspunkter, och ligga ett steg före väldigt gärna. Och 
samtidigt måste man kunna göra precis samma sak med en ny regering, 
några år senare (SS 5 NY).  

Detta handlar dock inte alls endast om storsinthet. Utan detta uttalande ska i 

högsta grad förstås som att det kan finnas ett egenintresse hos politikerna att 

tjänstemännen ska vara lika lojala mot de för tillfället sittande politikerna 

som mot deras efterträdare.  

En del statsråd hävdar till och med att det inte är något problem om det är 

tjänstemännen som kommer med de flesta, och till och med de bästa, ini-

tiativen: 

Nej, inte för mig har det aldrig funnits såna frågor. Det 

är bra, jättebra om nån kom med ett bättre initiativ än 

man kunde ta själv, det är ju gefundenes fressen att ha 

sånt folk. Så det finns ingen typ av frågor... Och det 

vore väldigt farligt om det fanns, därför att tjänstemän-

nen ska, när de har börjat att känna ansvar för sitt de-

partement, de har blivit enhetschefer, de har blivit vad 

heter det huvudmän numera, då ska de ha ansvar, då ska de 

också ta initiativ och komma med förslag. Och det gör bra 
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tjänstemän. Så att oftast är det ju de som tar de finaste 

initiativen (S 3 GAMMAL).  

Ett annat gammalt statsråd menar att det handlar om en förtroendefråga, där 

tjänstemännen även kan ta initiativ som ligger utanför det egna området, 

under förutsättning att det finns ett förtroendefullt förhållande mellan veder-

börande statsråd och tjänsteman (S 10 GAMMAL).  

Andra statsråd, både ’nu’ respektive ’då’, menar istället att initiativen – 

trots allt – bör komma från den politiska ledningen, det vill säga att de inte 

bör invänta att tjänstemännen levererar initiativ:  

Men allmänt gäller att det är du som statsråd som ska ha 

ansvar för att de nödvändiga politiska initiativen tas. De 

ska du inte sitta och vänta på att tjänstemännen ska ta, 

det är du som har det ansvaret (S 1 GAMMAL). 

 
De initiativen kan handla om att man ska följa upp något tidigare beslut eller 
att vi har… Ofta är det ju så att om man fattar ett beslut om någonting, drar 
igång någonting, så finns det en formulering i beslutet om att man ska göra 
en uppföljning efter två [år] eller nåt sånt där. Att de då påpekar att vi har 
glömt göra det, att vi har inte dragit igång det, så att den typen av initiativ, 
att man följer upp besluten och att man undersöker, det får man ta. Men nya 
käcka idéer till reformer eller till förändringar och sånt där, de bör inte kom-
ma från tjänstemannaorganisationen (S 5 NY).  

Samtidigt finns bland statsråden en medvetenhet om att så inte alltid är fallet, 

utan att detta mer handlar om en idealbild, kanske till och med ett ’önsketän-

kande’: 

Det där kan ju vara lite så där en önskedröm att jag ser 

mig själv som en fantastisk initiativtagare (S 10 GAMMAL). 

 
Nej, alltså, det allra viktigaste är ju kunnigheten och att det blir korrekt och 
så, men en bonus är ju definitivt om man dessutom är idérik. Även om 
grundmodellen är väl så att säga [att] idéerna ska komma från den politiska 
ledningen, men så är det ju inte alltid (S 3 NY).  

Även om initiativbördan i mångt och mycket fördelas inom ’arbetslaget’, får 

tjänstemännen under inga omständigheter ta initiativ utåt, utan detta är något 

som strikt tillfaller framför allt statsrådet, vilket diskuteras av detta nya stats-

råd:  

Nej, initiativ men aldrig utåt, initiativ inåt. Det har hänt att, någon enstaka 
gång, att tjänstemännen tar initiativ så att det blir känt utåt, det får aldrig 
hända […]. Den som tar initiativ det är politikerna, men däremot tycker jag 
man kan ta mycket mer initiativ i arbetssättet (S 11 NY).  
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I och med att förväntan på tjänstemännen enbart inbegriper att de tar initiativ 

inåt ’döljer’ ju detta att politiker och tjänstemän i mångt och mycket tycks 

dela på initiativbördan.  

Även om det finns skiljaktigheter kring hur välkomna initiativ är, upp-

muntrar många politiker tjänstemännen att så göra. Ett exempel därpå är 

denna gamla respektive nya statssekreterare: 

Jag tycker nog det är betydelsefullt att han 

[sakenhetschefen] tar initiativ på sitt eget område. Sam-

tidigt så finns då den här spärren att det ju kanske ändå 

ska vara [att] arbeta i samma riktning. [KAN MAN KLARA SIG 

UTAN HANS INITIATIV ELLER BLIR DET FÖR TUNGROTT?] Ja en 

enhetschef, man kan inte tänka sig att alla initiativ i 

ett regeringskansli i departementen kommer från den 

politiska ledningen. […] [FÖRSÖKTE DU UPPMUNTRA 

TJÄNSTEMÄNNEN ATT TA INITIATIV?] Ja, det låg i arbetets 

natur. Det var ingenting som man behövde säga. Nu ska ni 

ta initiativ här, utan så hade kanslihuset fungerat under 

rätt lång tid (SS 5 GAMMAL). 

 
Man ska ta egna initiativ. Det ska även handläggare göra. Jag försökte alltid 
när de kom dragandes med något så brukade jag säga ’vad är ert förslag?’, 
’vad tycker ni?’. Och det förslaget ska gynna landet, det ska gynna regeringen 
och det ska gynna ministern. Det är en RK-tjänsteman (SS 7 NY). 

Dock menar en del politiker, framför allt nya att det kan vara lite si och så 

med att tjänstemännen är proaktiva och tar initiativ, att de ibland kan upple-

vas som lite för reaktiva: 

[M]an ska inte [poängterar] tänka så här att ’ja men det här är politiskt, det 
kan väl inte jag hålla på med’ men man jobbar faktiskt i en politisk miljö så 
att man ska bidra till att utveckla politiken, komma med idéer och förslag, 
nya lösningar och så. Och inte bara vara den som expedierar någonting som 
den politiska ledningen har tänkt ut (SS 11 NY). 

Det är också bland tjänstemännen en mycket vanligt förekommande inställ-

ning att proaktivitet och initiativrikedom ingår i rollen som tjänsteman i Re-

geringskansliet. De ska med andra ord vara med och lösa olika typer av poli-

tiska problem. Till exempel poängterar en gammal tjänsteman ‘arbetslagets’ 

roll, och att det kan vara svårt att veta vem som faktiskt gjort vad: 

Ja, det spelar ingen roll från vem det kommer. Vi är en så 

pass liten arbetsenhet i ett departement, så ena gången så 

kommer det från mig, någon gång från statssekreteraren, 

någon gång från statsrådet och det är ett ganska in-

formellt samarbete egentligen här. Smidigt samarbete får 

man säga (TJM 15 GAMMAL). 
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En annan ny tjänsteman säger så här: 

Ja, vi tar mycket initiativ eller vi tog mycket initiativ. För att många gånger så 
har de ju som sagt en riktning bara, men det är ju nästan helt och hållet 
tjänstemän som föreslår vad och hur som ska göras (TJM 13 NY).  

Den här tjänstemannen säger alltså att det i princip enbart är tjänstemännen 

som kommer med initiativ, både till vad som ska göras och hur. En faktor i 

sammanhanget är också att initiativrikedomen hos olika politiker, och hos 

olika regeringar kan variera. När tjänstemännen har att göra med politiker 

som inte är särskilt starka ur denna aspekt åligger det dem att i högre grad 

hjälpa till att ’fylla i’ och till och med formulera politiken.  

På frågan om i vilka frågor som tjänstemän bör ta initiativ, och vad som 

kännetecknar dem säger en tjänsteman att det handlar om ”någon sorts 

känsla” (TJM 9 GAMMAL). Det handlar därmed, återigen, om att tolka 

politikernas viljor och intentioner. För generellt sett ska tjänstemännen som 

vi såg tidigare i detta avsnitt vara så pass lyhörda för politikerna att de vet i 

vilken riktning politikerna vill att initiativ ska tas, och att det därför mer 

handlar om att omsätta de signaler som statsrådet och politikerna har gett, än 

att ta ’egna’ initiativ i bokstavlig bemärkelse. Alltså gärna initiativ, men de 

måste – direkt eller indirekt – vara avstämda med den politiska ledningen. 

Det handlar därför mer om att ’ligga steget före’, och att ’handla i ministerns 

anda’ snarare än att försöka lansera omfattande reformer. Att läsa igenom 

morgontidningarna och för området relevanta facktidskrifter för att se om 

något har hänt på det egna politikområdet, ingår därför till exempel i en flitig 

kanslitjänstemans roll. 

Att få vara med och utveckla politiken är en stark drivkraft hos många 

tjänstemän, ett resonemang som här förs av en gammal tjänsteman och en ny 

statssekreterare:  

Så är det självklart att inom [refererar till det egna po-

litikområdet], har man en ambition att man vill vara med 

och påverka, göra en insats och så vidare så finns det väl 

ett enkelt resonemang som helt enkelt går ut på att vill 

man göra sådana saker fullt ut så skall man ju ligga så 

nära maktens centrum som möjligt, och då finns där en 

drivkraft naturligtvis, man tycker det är spännande och 

intressant helt enkelt att jobba i ett departement (TJM 7 

GAMMAL). 

[A]lltså man söker väl sig till Regeringskansliet för att man vill vara med och 
påverka, och man kan [poängterar] verkligen vara med och påverka om man 
är tjänsteman, om man är en duktig tjänsteman så kan man påverka jätte-
mycket [poängterar]. [PÅ VILKET SÄTT KAN MAN…?] Jo, därför att om man 
har bra idéer, och idéerna kommer ju ofta från tjänstemannaorganisationen, 
’så här tycker jag vi ska göra’, ’skulle man inte, ja, kunna hantera det här 
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problemet på det och det viset och så’. Så att man kan få ett enormt… Eller 
väldigt, inte enormt, men väldigt stort inflytande (SS 4 NY).  

En del av att vara med och påverka är helt enkelt att vara med och ta ini-

tiativ, även om det handlar om att ta (politiskt) lyhörda initiativ som stäms 

av med politikerna. 

Ett par tjänstemän i det nya materialet menar dock att ta initiativ och att 

hjälpa politikerna att utforma politiken är något politikerna själva bör an-

svara för. Denna typ av uttalanden tycks ha blivit något vanligare i det nya 

materialet. Följande tjänsteman utgör ett exempel på denna typ av resone-

mang:  

[J]ag tycker så här att de politiska staberna [ska] avgöra vad man vill uppnå. 
Där ska inte tjänstemännen lägga sig i. Jag ska inte tala om för [säger för- och 
efternamn på ett statsråd] vad [hon eller han] bör uppnå med sin politik. Jag 
tycker inte jag ska vara med i de diskussionerna. […] Det tycker jag är en roll 
som man har, att hjälpa regeringen att genomföra sin politik, inte att forma 
den men att genomföra den (TJM 22 NY).  

Trots allt utgör denna typ av uttalanden i det nya materialet avvikelser från 

det generella mönstret. Det finns med andra ord en grundläggande förväntan 

på att politikerna visserligen ska ta stora och övergripande initiativ, men 

inom ramen för detta är de allra flesta intervjupersonerna, både nya och 

gamla, överens om att tjänstemännen bör bidra till att ta initiativ och att de 

bör vara proaktiva och bidra till politikutformningen.  

Att efterfråga politik  

Tjänstemännen ska som tidigare framgått i detta kapitel vara proaktiva och 

tolka och omsätta politikernas viljor, och inom rimliga gränser ta egna ini-

tiativ. Detta alltså i syfte att inte besvära i onödan och att ge avlastning, sär-

skilt i frågor av ringa politiskt intresse. Men lika viktigt är att de förväntas 

efterfråga inspel från politikerna i de frågor som de anser vara svårbedömda 

eller som är av särskilt politiskt intresse. Detta ger politikerna avlastning, om 

än på lite längre sikt. Detta då tjänstemännen lär sig vad politikerna vill och 

behöver, så att de i ett senare skede inte behöver efterfråga politikernas viljor 

i samma utsträckning.  

På samma sätt som politikernas viljor och intentioner inte förväntas vara 

särskilt preciserade, förväntas inte heller tjänstemännen efterfråga precisa 

och specifika styrsignaler. Det kan räcka med att statsrådet säger något eller 

förmedlar via någon i den politiska ledningen att hon eller han vill ha det på 

ett visst sätt. Så här säger till exempel en gammal statssekreterare:  
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Ämbetsmännen ska med kraft sköta sitt jobb men ledningen 

ska ha det i sin hand (SS 7 GAMMAL). 

En ny statssekreterare resonerar som att tjänstemännen måste vara drivande 

just för att de ska förstå när de inte kan gå längre, med andra ord när de 

måste ’backa hem’ för att få nya styrsignaler från politikerna:  

[D]e ska veta ’nej men hit kan jag gå, sen kan jag inte gå längre, så får jag 
lyfta det till chefen, och sen får jag lyfta det till statssekreteraren och sen får 
vi lyfta det till ministern och sist är det statsministern som får avgöra det 
hela’. Och alltså de måste ha falkögon på allting, de måste ha ögon och öron 
och de måste vara drivande och känna att det här är viktigt för dem (SS 15 
NY). 

Statsrådet kopplas generellt sett in framför allt i början och mot slutet av 

processens gång, till exempel vid större processer som en proposition. När 

det gäller stora frågor såsom reformfrågor vill tjänstemännen få så tidig input 

som möjligt från politikerna: 

Där måste man ta kontakt på ett tidigt stadium så att man 

får de här politiska signalerna innan man börjar att lägga 

ned något särskilt arbete på det. Det säger sig självfal-

let, det ligger i sakens natur, att så måste man göra, an-

nars så vet man inte hur man skall arbeta, man kan arbeta 

i onödan (TJM 15 GAMMAL). 

Många tjänstemän resonerar i termer av att det ’faller sig naturligt’ att efter-

fråga politiska signaler på ett tidigt stadium eftersom de annars riskerar att 

behöva göra om redan nedlagt arbete. Annars blir det ju också besvärligare 

för dem, för om så skulle bli fallet har de också misslyckats. Men om en 

fråga som nedanstående tjänsteman resonerar kring ’går på räls’, så undviker 

de att involvera politikerna enligt förväntan att de inte ska besvära i onödan:  

Är det något som går bara på räls, då finns det ju ingen 

anledning att diskutera utan då räcker det med den vanliga 

beredningen. Statsrådet får alltid, i alla beslut så får 

ju statsrådet fatta detta, beslutet i sista vändan, men 

beredningsarbetet behöver då inte föregås utav att man 

håller på och diskuterar det (TJM 7 GAMMAL). 

Tjänstemännen förväntas därför vara så ’färdiga’ som möjligt med bered-

ningen av en fråga innan de tar den till nästa nivå (statstråd-

et/statssekreteraren/enhetschefen), annars har de inte riktigt ’gjort jobbet’ 

vilket följande gamla tjänsteman resonerar kring:  

Det förefaller naturligt för mig att bereda ärendena fär-

diga utom sådana ärenden som jag bedömer är politiskt, som 
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har mycket politik i sig, alltså de kan man ju liksom inte 

bereda färdigt, så det är ju egentligen politiska ställ-

ningstaganden som blir. [OCH ATT BEDÖMA OM DET ÄR POLITIK, 

JA DET ÄR EN OMDÖMESFRÅGA OCH ERFARENHETSFRÅGA?] Ja (TJM 

11 GAMMAL). 

Istället ska tjänstemännen fortsätta att arbeta med en fråga tills det ’tar 

stopp’. Men om det uppstår tveksamheter och oklarheter, eller om något 

oförutsett händer under processens gång (till exempel en plötslig medial 

uppmärksamhet kring en fråga), söker tjänstemännen därför kontakter även 

utanför de gängse beredningstiderna om så skulle behövas. Ju mer ’politisk’ 

en fråga är, i desto högre grad efterfrågar tjänstemännen politikernas viljor. 

Vad som är en politisk fråga måste tjänstemännen i mångt och mycket kunna 

bedöma – om än ofta med hjälp av statssekreteraren eller en politiskt sak-

kunnig – vilket följande gamla tjänsteman resonerar kring:  

Ja, i rätt stor utsträckning sådana där man tror att hon 

eller han vill lägga en politisk bedömning på det, så att 

man från början inte riktigt vet åt vilket håll beslutet 

kommer att gå (TJM 9 GAMMAL). 

Följande gamla tjänsteman menar att det är svårt att säga något allmänt om 

när kontakter tas med statsrådet, just eftersom det görs när man som tjänste-

man känner sig osäker på något:  

Det är väl svårt att säga något generellt [när man har un-

derhandskontakter med statsrådet] utan det är väl just då 

man känner att man behöver ha en test, vill veta vad 

statsrådet lutar åt här (TJM 3 GAMMAL).  

När denna styrning efterfrågas har därför också med frågans karaktär att 

göra, och därför görs en bedömning mer eller mindre från fall till fall. Ju 

viktigare frågor, desto tidigare och oftare involveras statsrådet, på ett slags 

fallande skala, enligt en bedömning om hon eller han behöver komma in 

tidigt i processen, eller om det kan vänta till senare. Men tjänstemännen gör 

även en bedömning av hur intresserat det aktuella statsrådet och politiska 

ledningen är av en viss fråga. Och vad som är av politiskt intresse kan skifta 

från dag till dag, eller till och med från timme till timme. Generellt sett gäller 

att ju större intresse, desto tätare (och tidigare) kontakter med statsrådet 

krävs, något som samma gamla tjänsteman som ovan resonerar kring:  

[D]et är klart att om det är ett område där man vet att 

statsrådet är nästan detaljintresserad, då tar man ju kon-

takt på ett tidigare stadium (TJM 3 GAMMAL). 
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Att göra denna typ av överväganden kräver en (politisk) fingertoppskänsla, 

en lyhördhet hos tjänstemännen såväl som hos statssekreteraren. Om inte 

annat förmågan att kunna göra bedömningen av vilka frågor som så att säga 

är politiska, som man som tjänsteman inte bör ta ställning till, vilket vi kan 

se i följande citat av en gammal statssekreterare:  

[E]n enhetschef får icke vara politisk idiot, för en 

enhetschef måste veta vilka frågor är politiskt kontrover-

siella och kunna säga till statsråd och statssekreterare, 

den här frågan kan jag inte bedöma, det är inte min sak så 

att säga (SS 2 GAMMAL).  

En ny tjänsteman resonerar på samma sätt, att det handlar om att känna av 

vad det är för fråga och vad den kräver för hantering i termer av kontakter 

med statsrådet:  

[D]et kan ju också vara så att man själv känner att ’det här är, oj nu är det en 
akut fråga’. Det här är jätteviktigt och att man anmäler själv [poängterar] att 
nu behöver jag tala med statsrådet. Man försöker ju vara väldigt restriktiv 
med de här mer plötsliga mötena eller kontakterna för att man… Det är 
viktigt att när det är [poängterar] viktigt och när det väl gäller så ska också 
statsrådet veta [poängterar] det, det är min bild i alla fall. De har så mycket 
att göra (TJM 2 NY).  

På detta vis tenderar relevant, i bemärkelsen politiskt intressant, information 

ändå att nå statsrådet (inte minst eftersom det är grundläggande för tjänste-

männen att serva politikerna med information): 

Det fungerar inte så i ett departement att de [tjänstemän-

nen] försöker liksom undvika att nämna problem och så för 

att få igenom sina egna saker utan det ligger i deras eget 

intresse att peka på dem. Är de oeniga så säger de alltid 

här är vi inte överens i departementet, i ett par enheter 

det finns ett par stycken som tycker si och andra så. Ofta 

var de själva med och kunde argumentera för sina stånd-

punkter. Eller vi är oeniga inom olika enheter i departe-

mentet. Så man fick i regel en god bild. Så serverades 

detta till en själv och då fick jag avgöra att okej vi kan 

gå så här, det går jag i god för att det kommer statsrådet 

att tycka, eller jag tycker i och för sig si och så men 

jag vill inte ta det på mitt ansvar utan det måste vi kol-

la upp med [nämner ett statsråds förnamn] eller [nämner 

ett annat statsråds förnamn] (SS 3 GAMMAL). 

Men för att denna återkoppling ska fungera krävs viss tillgänglighet, att man 

som statsråd ger tjänstemännen signaler om färdriktningen:  
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Sen är det ju så, och det var det förut också, att det kan 

finnas små saker som är så att säga antingen politiskt 

känsliga eller de är så att säga känsliga för det berör 

vissa människor, och då kommer det alltid upp till 

statsrådet. Och då gäller bara det att man får som jag sa 

eller har sagt alla gånger att dörren är alltid öppen för 

alla att komma hit. Det gäller bara att ta snabba beslut. 

Klara besked (S 9 GAMMAL). 

Det krävs åtminstone en utomordentligt god kommunikation mellan statsråd 

och statssekreterare. Här resonerar en ny statssekreterare kring sin roll i 

detta:  

[D]et förtroendet måste jag ha från ministern, att [ministern] litar på mig att 
jag kan göra rätt bedömningar i det läget. ’Nej men de här frågorna ska vi 
lyfta, de här ska vi inte lyfta.’ Och att ’här känner jag mig osäker, det här 
behöver jag ta med mig och bolla med [ministern] innan jag ger ett besked 
tillbaka’ (SS 15 NY). 

I takt med att tjänstemännen lär känna politikerna och deras viljor minskar 

de tillfällen när de känner sig osäkra, varför de i högre grad kan ’hoppa över’ 

att göra avstämningar mellan de ordinarie beredningstillfällena:  

Man lär ömsesidigt känna varandra. Vi vet vad statsrådet 

vill efter ett tag som gör att vi i större utsträckning 

kan jobba på mot ett mål utan att fråga (TJM 9 GAMMAL).  

 
Och sen har vi också lärt känna varandra väl, så att jag känner ju, vet ju 
ganska exakt var mitt mandat går och vad jag gör själv och vad jag bör 
stämma av med statssekreteraren (TJM 20 NY). 

På detta vis kan tjänstemännen låta politikerna arbeta mer ostört, och i ännu 

högre utsträckning ta kontakt med dem i de frågor som de vet att de är sär-

skilt intresserade av. Men detta bygger alltså på att de får möjlighet att lära 

sig statsrådens intentioner och viljor. 

Att bistå i alla lägen  

Slutligen finns en förväntan på att tjänstemännen ska kunna bistå politikerna 

i mer eller mindre alla lägen. Denna förväntan är kanske främst något som 

tjänstemännen lägger på sig själva, eftersom politikerna vet att tjänstemän-

nen är i all sin rätt att gå hem när klockan slagit fem. För det första handlar 

denna förväntan om att rent fysiskt finnas till hands också på tider som inte 

alltid faller innanför den ordinarie arbetstiden, om att ’ge det där lilla extra’. 

Det finns exempel, åtminstone på nya, politiker som resonerar i termer av att 

de, om de har en god relation till tjänstemännen, kan (och vågar) be dem om 
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tjänster som kanske inte riktigt hör till de formella arbetsbeskrivningarna. 

Detta nya statsråd utgör ett exempel på detta: 

Men jag tror ändå att det [personliga, nästan familjära] är viktigt, alltså att 
vara… Jag tycker att det betalar sig i andra änden att det finns ju en annan 
välvilja, ’kan du hjälpa mig [vädjande] jag vet att det är jättekort om tid’? För 
ibland ställer man ju, ibland har man ju förväntningar som faktiskt inte är re-
alistiska. Man kan inte kräva det rent formellt, de har rätt att gå hem klockan 
fem, men ’kan du ta fram underlaget, jag vet att det är ont [om tid]…?’ ’Jo 
men det är klart jag fixar det (S 4 NY).’ 

På följande vis säger en gammal tjänsteman: 

Men alltså som jag ser det så är det då vissa krav som är 

lite specifika på vårt jobb. Och det är då att allt sker 

under en rätt hög takt, rätt hög tidspress (TJM 5 GAMMAL). 

Det sista citatet visar ju samtidigt på att tjänstemännens pressade arbetssitua-

tion inte är något nytt fenomen.  

Men att ’bistå i alla lägen’ handlar också om att ha en generell beredskap 

att vid hastigt uppkomna problem ha lösningar till hands. Eftersom problem-

lösning är en dygd i en organisation av Regeringskansliets slag kan det vara 

så att en ’gammal käpphäst’ eller ’byrålådsprodukt’ kan fungera i en situat-

ion som plötsligt uppkommer. Så här resonerar till exempel en gammal 

tjänsteman kring detta:  

Att man använder sin kunskap, information och den 

överblick man har till att kunna hålla sitt statsråd in-

formerad vid alla tillfällen om de handlingsmöjligheter 

som finns och hela tiden har hög beredskap för att göra 

någonting. [MAN SKA VARA NÅGON TYP AV LARMKLOCKA?] Ja, i 

stor utsträckning. Man ska kunna dra i den där tåten så 

fort som möjligt. Det ska kunna finnas en sådan beredskap 

att det ska trilla ut tre-fyra alternativ och det får inte 

vara så att det ska vara lång stämtid, man måste utreda 

och ta reda på utan det ska kunna finnas lagrat hygglig 

information och framförhållning hela tiden på ar-

betsområdet och även förslag till lösningar som man kan 

kasta in i olika lägen (TJM 1 GAMMAL).  

Givetvis sammanfaller dessa två situationer, att snabbt kunna leverera lös-

ningar, ofta i praktiken. Att en politiker tar till sig en viss fråga sker ofta 

informellt, i princip så att statsrådet självt tar en direktkontakt med tjänste-

mannen, ofta direkt med den för frågan ansvarige handläggaren. Även här 

finns en uppenbar fördel att inte endast statssekreteraren utan även statsrådet 

känner till sina medarbetare, så att de till exempel snabbt kan lyfta på luren 

till en tjänsteman. 
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Ibland resonerar tjänstemännen (åtminstone de nya) i termer av att politi-

kerna inte förstår hur lojala de är, hur mycket de är villiga att arbeta och så 

vidare. På följande vis uttrycker sig en ny tjänsteman: 

Men det finns ju en oerhört [poängterar] stark lojalitet och jag tror inte 
riktigt de förstår [poängterar] hur lojala vi är (TJM 2 NY).  

Så här säger till exempel en ny statssekreterare, som saknar den uppbackning 

och den professionalitet som man som politiker möter i Regeringskansliet:  

[D]et kan jag sakna, jag kan sakna den professionalitet som finns i Regerings-
kansliet, för det är, alltså jag har aldrig mött det någon annanstans alltså, det 
har jag inte gjort (SS 15 NY).  

Generellt sett uppskattar politikerna tjänstemännen och deras insatser, och 

gör så i mycket hög grad. Denna typ av uttalanden från tjänstemännens sida 

skulle i så fall kunna bero på att politikerna inte riktigt förmår att förmedla 

sin uppskattning till tjänstemännen.  

Sammanfattning och slutsatser 

Förutom att ge politikerna råd, något som diskuterades i det förra kapitlet, 

finns dessutom en annan förväntan på tjänstemännen, nämligen att de ska ge 

politikerna avlastning. För politikerna i allmänhet och för statsråden i syn-

nerhet är hotet om överlastning ständigt närvarande. Ett statsråd kan bli 

framgångsrikt först om möjlighet ges att spendera mycket tid utanför kansli-

husets väggar. Som politiker behöver statsråden vara utåtriktade, och därför 

finns det också en förväntan på tjänstemännen att de ska låta politikerna få 

vara det. En del i denna problematik ligger ju i att statsrådet endast är en 

person, som inte kan dubbleras. Att åtminstone stundvis lämna politikerna 

och särskilt just statsrådet ifred är därför en förväntan som finns på tjänste-

männen. Statsråden har i regel inte tid att sätta sig in i alla aspekter av olika 

frågor och ärenden. Att få vara ifred bygger samtidigt på att politikerna 

förmår delegera till tjänstemännen och för den delen också till statssekrete-

raren (såväl som den övriga politiska staben). Dessa kan på så vis ’handla i 

ministerns anda’, och göra bedömningar i statsrådets ställe, vilket i praktiken 

innebär att statssekreteraren, såväl som tjänstemännen, sköter många frågor 

på egen hand utan statsrådets direkta involvering. Verkställigheten av stats-

rådets politiska vision och vilja överlämnas därför i stor utsträckning till 

statssekreterare och tjänstemän i chefsposition (med medarbetare). Detta 

fungerar så länge det finns ett förtroende och en tillit och att statsrådet, åt-

minstone i inledningsskedet av viktigare frågor, har varit noga med att delge 

tjänstemännen sina intentioner. Då lär sig tjänstemännen dessa intentioner 
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och kan tolka och omsätta dem och bidra till politikutformningen. På så vis 

kan de, och förväntas även i hög grad, ta initiativ, även om dessa också som 

regel alltid bör vara avstämda. En minst lika viktig förväntan på tjänstemän-

nen är att de ska efterfråga politisk styrning när de känner sig osäkra på hur 

politikerna vill agera i en viss fråga. Detta skänker politikerna avlastning, om 

än på lite sikt. Desto bättre tillgång tjänstemännen har till politikerna, och ju 

bättre de lär känna dem, i desto mindre omfattning behöver de efterfråga 

denna styrning. Som vi sett tidigare efterfrågar tjänstemännen snarare en mer 

övergripande form av vägledning från politikerna. Tjänstemännen generellt, 

men i synnerhet enhetscheferna (och även statssekreteraren), arbetar därför 

upp en känsla för vilka frågor som är eller kan bli politiska, det vill säga 

vilka som de per omgående bör, och inte bör besvära statsrådet med. Detta är 

en fin balansgång, men som i de flesta fall fungerar. Slutligen inbegriper 

normen om avlastning att bistå i alla de lägen politikerna kan behöva tjäns-

temännens hjälp. Och detta även om det inte finns några formella krav på att 

de ska ställa upp utanför normala kontorstider. 

Detta är den generella bilden. Men det finns en liten tendens i det nya 

materialet till att politikerna får trycka på tjänstemännen för att de ska vara 

proaktiva, och till tjänstemän som endast anser sig behöva vara med och 

implementera (och inte utforma) politiken. Det liknar mönstret i det förra 

kapitlet, där några – men långtifrån ett flertal – av de nya tjänstemännen inte 

vill bistå med ’politiska’ råd.  

Med detta sagt har denna avhandlings empiriska del kommit till sitt slut. I 

nästa kapitel diskuteras kopplingarna mellan dessa empiriska kapitel, men 

kapitlet är också teoriutvecklande och teoribildande. Med andra ord mejslas 

där fram en mer övergripande bild av relationen mellan politiker och tjäns-

temän i en organisation av Regeringskansliets slag.  



 219 

9. En hierarkisk gemenskap 

Inledning 

I de fyra föregående empiriska kapitlen har politikernas respektive tjänste-

männens rollförväntningar på sig själva och på varandra avhandlats. Slutsat-

sen i kapitel fem var framför allt att politikerna förväntas styra och upprätt-

hålla hierarkin i departementet, men att denna styrning i mångt och mycket 

lämnar utrymme för tjänstemännen och sker under relativt informella for-

mer. I kapitel sex var huvudbilden att politikerna istället förväntas respektera 

den expertis och de kunskaper om tidigare arbetssätt som tjänstemännen 

besitter. Kapitel sju kom fram till att tjänstemännen förväntas ge politikerna 

anpassade råd, råd som visserligen bör vara korrekta och sakliga på alla sätt, 

men som knappast kan sägas vara opolitiska. Och i det föregående kapitel 

åtta var huvudpoängen att tjänstemännen förväntas avlasta politikerna och 

fylla de tomrum som uppstår då de har att uppfylla sina plikter som politiker. 

Detta kapitel ägnas åt att diskutera kopplingarna mellan dessa kapitel. Sam-

tidigt utgör det en teoriutvecklande och teoribildande tolkning av hur rela-

tionerna och rollerna mellan politikerna och tjänstemännen i en organisation 

av Regeringskansliets slag ser ut och fungerar. Denna tolkning bygger där-

med såväl på resultaten av den empiriska analysen som de teoretiska reso-

nemang som fördes i kapitel fyra. Kapitlet ämnar samtidigt utgöra ett ’svar 

på’ forskningsproblemet som formulerades i det inledande kapitlet (Esaias-

son m.fl. 2002:238). Det kan kanske enklast sammanfattas på följande vis: 

hur kan några få politiker styra de många fler tjänstemännen, och samtidigt 

bibehålla sitt handlings- och manöverutrymme?  

Framställningen i kapitlet går från det mer abstrakta till det mer precisa, 

och är indelad i fem avsnitt. Det första avsnittet behandlar de mer övergri-

pande normer som politiker och tjänstemän har att förhålla sig till i deras 

relation. Här ges bilden av att politiker och tjänstemän visserligen ingår i ett 

gemensamt arbetslag, men som inte bygger på total jämlikhet då det finns en 

rollhierarki på departementet. I det andra avsnittet preciseras dessa mer 

övergripande normer. Här är argumentet att politikerna framför allt ska ta 

ansvar, medan tjänstemännen framför allt ska ge skydd. I det tredje avsnittet 

fortsätter diskussionen om de normer politiker och tjänstemän har att för-

hålla sig till. Men här argumenteras för att det i dessa normer och i denna 
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relation finns en inneboende flexibilitet. Den tillåter att särskilt politikerna, 

och i synnerhet statsråden, har olika preferenser som behövs tas i beaktande 

och att övriga aktörer, inte minst tjänstemännen, har att anpassa sig till dessa 

preferenser. Det fjärde avsnittet behandlar de mer konkreta metoder som 

politiker och tjänstemän använder sig av för att upprätthålla dessa normer. 

Här visas att politiker och tjänstemän lever – och behöver leva – isär men 

ändå tillsammans. I det femte och avslutande avsnittet diskuteras normernas 

beständighet, där slutsatsen är att politiker och tjänstemän fortfarande tycks 

leva i en hierarkisk gemenskap.  

Ett arbetslag – med en latent rollhierarki  

Som nämndes inledningsvis behandlas i detta avsnitt de mer övergripande 

normer som politiker och tjänstemän har att förhålla sig till i deras inbördes 

relation. Huvudbilden som framkommit i de empiriska kapitlen är att politi-

ker och tjänstemän utgör delar av ett gemensamt arbetslag, där politiker och 

tjänstemän arbetar relativt nära och är beroende av, och kompletterar 

varandra. Det ligger således nära bilden av Peters bygemenskap (Peters 

1987:259f, Premfors, Sundström 2007:127ff). Det är en relation som bygger 

på ömsesidigt förtroende och tillit, där både politiker och tjänstemän måste 

kunna lita på att de på respektive håll gör sitt jobb, och gör det bra och med 

organisationens bästa för ögonen. Men att vara beroende av och komplettera 

varandra innebär inte att politiker och tjänstemän gör exakt samma saker 

eller har samma roller. Relationen mellan politiker och tjänstemän i Rege-

ringskansliet är en relation som bygger på ömsesidighet, men inte på (total) 

jämlikhet. Detta ligger nära Peters formellt legala modell, med andra ord en 

’Webersk’ modell där politikerna klart och tydligt är överordnade tjänste-

männen (Peters 1987:258f, Premfors, Sundström 2007:127ff).132 Trots orga-

niseringen i arbetslaget är statsrådet, när allt kommer omkring, ensam om att 

sitta i regeringen. Även om den övriga politiska ledningen och tjänstemän-

nen i departementet är med och formulerar politiken, ligger det ytterst på 

statsrådet att sätta ned foten och besluta hur en viss fråga ska hanteras. Detta 

går att komma runt till viss del, vilket vi kommer att se längre fram i detta 

                                                      
132 Som nämndes i det inledande kapitlet diskuterade Premfors och Sundström Regerings-

kansliet utifrån Peters fem interaktionsmodeller. De kom fram till att den modell som framför 

allt karaktäriserade kansliet var den så kallade bygemenskapsmodellen, med inslag av den 

formellt legala modellen (Premfors, Sundström 2007:152f). De resultat som har framkommit i 

denna avhandling, och den tolkning av politiker- och tjänstemannarelationerna som diskuteras 

i detta kapitel stöder i princip denna tolkning, men fördjupar den också. Visserligen arbetar 

politiker och tjänstemän nära varandra à la bygemenskapsmodellen och relationen är till stora 

delar informell. Men då relationen samtidigt äger drag av den formellt legala modellen saknas 

inte inslag av hierarki, även om det snarare handlar om en latent hierarki som synliggörs vid 

behov, till exempel vid konflikter. 
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kapitel, men är ändå ett kvarstående faktum som måste hanteras i organisa-

tionen. Att respektera och förstå tjänstemännen inbegriper därför också att 

respektera och förstå vad som hör till, och inte hör till, den egna rollen, och 

att förstå sin egen plats i detta arbetslag. Tvärtom ligger det i respekten för 

hierarkin att inte åsidosätta den egna rollen i denna. Detta då de som är 

överst i hierarkin har den politiska makten och det yttersta ansvaret. Därför 

är, och kan, inte heller statsrådet och den politiska ledningen vara vem eller 

vilka som helst i arbetslaget – trots att de alltså ska vara en del av det. Med 

andra ord, att respektera tjänstemännen är inte detsamma som att låta dem 

bestämma, för tjänstemännen vill att politikerna ska styra. Och det allmänna 

intrycket är att det oftare är tjänstemännen, än politikerna, som vill att hie-

rarkin ska upprätthållas. Tjänstemännen tycks därmed vilja behålla sin un-

derordning gentemot politikerna, vilket borgar för stabilitet i rollerna. Att 

respektera tjänstemännens expertis är därmed också att upprätthålla hierar-

kin. Detta eftersom de i sin tur uppmuntrar tjänstemännen att spela sina rol-

ler. På detta vis kan det förstås att relationen mellan politiker och tjänstemän 

trots att den är relativt informell, och då de arbetar nära varandra och kanske 

till och med lär känna varandra nästan på ett personligt plan, inte på något 

sätt innebär frånvaro av hierarki eller styrning. Tvärtom råder det en mycket 

hög samstämmighet kring att det ovillkorligen är statsrådet som har det yt-

tersta ansvaret för den förda politiken.  

Politikerna förväntas på så vis upprätthålla en hierarki, men en hierarki 

som i mångt och mycket är latent. Så länge allt fungerar, så länge politiker 

och tjänstemän i stort visar varandra att de kan leva upp till de inbördes roll-

förväntningar som finns i relationen, förblir hierarkin vilande, om än alle-

städes närvarande. Hierarkin och arbetsformerna (och således rollförvänt-

ningarna i sig!) fungerar därmed som en garant för att det hela ska fungera 

oavsett politisk ledning och regering. Att det finns ett utrymme för statsråds 

och politiska ledningars behov, att de kan lägga olika vikt vid rollförvänt-

ningarna på tjänstemännen, och att de senare i hög grad är benägna att an-

passa sig därefter tyder således på att det inom arbetslaget finns en rollhie-

rarki. Visserligen föredrar tjänstemännen ändå vissa politikertyper (läs: de 

som är tillmötesgående, öppna och tillgängliga). Vi ska återkomma till frå-

gan om flexibilitet nedan.  

Politikerna måste behandla tjänstemännen som den förvaltningselit de är. 

Gör de det får de också mycket ut av dem, de får mycket tillbaka i form av 

högkvalificerat stöd. Tjänstemännen är samtidigt beroende av politikerna. 

De vill – och vill fortsätta – att vara en del av den här eliten, där det också 

finns en ’hackordning’ inom det egna departementet såväl som mellan de-

partementen. Om det egna statsrådet lyckas är också tjänstemannen ’lyckad’, 

och får dessutom ett bättre förhandlingsläge i förhandlingar med kolleger på 

andra departement, och i synnerhet på Finansdepartementet (jfr Larsson 

1997:236). Tjänstemännen vill därför att det ska gå bra för deras egen mi-

nister. Går det bra för ministern blir deras jobb både roligare och enklare. En 
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lyckad minister ger även tjänstemännen status. Och i slutändan är det ju inte 

helt långsökt att detta också kan gynna tjänstemännens karriärutveckling.  

Föreställningar om departementet som ett arbetslag, där det finns ett bero-

endeförhållande mellan politiker och tjänstemän, och ett ömsesidigt förtro-

ende, kan hjälpa till att belysa huruvida relationen mellan politiker och tjäns-

temän huvudsakligen karaktäriseras av samsyn och harmoni, eller om den 

företrädesvis präglas av konflikt. Beroendet innebär nämligen ett ganska 

effektivt skydd mot konflikter, vilka emellertid förekommer även om de 

tycks vara sällsynta, något som kommer att diskuteras vidare nedan. Relat-

ionen mellan politiker och tjänstemän bygger och måste bygga på ett förtro-

ende. Detta förtroende är dock villkorat, både från politikernas och från 

tjänstemännens sida.  

Ansvar och skydd  

I föregående avsnitt diskuterades på ett mer övergripande plan de normer 

och förutsättningar som kringgärdar relationen mellan politiker och tjänste-

män. Där visades att hierarkin finns, även om den är latent. Nu förs en mer 

preciserad diskussion om dessa normer.  

I enlighet med den bild som framkommit i de empiriska kapitlen förvän-

tas inte politiker och tjänstemän ge exakt samma bidrag i den politiska pro-

cessen. Men en viktig poäng är att skillnaden inte ligger i själva arbetsupp-

gifterna kopplade till politikskapandet. På det stora hela delar politiker och 

tjänstemän till exempel på uppgiften att ta initiativ, såväl som att diskutera 

sig fram till vilka beslut som ska fattas. Detta verkar ske även om alla stats-

råd inte tycker att detta är optimalt. Lite hårdraget kan det till och med sägas 

att tjänstemännen även i stor utsträckning är med och fattar beslut. Och det 

kan i efterhand vara svårt att avgöra vem som faktiskt tog ett visst initiativ, 

eller vem som faktiskt fattade ett visst beslut, eftersom det i så stor utsträck-

ning är en kollektiv process. Det råder därmed ingen större tvekan om att 

tjänstemännen i Regeringskansliet har stora möjligheter att påverka politi-

ken, och att de också gör det. Men de är däremot väldigt angelägna om att 

inte förknippas med just ansvaret för den förda politiken. Häri ligger en vik-

tig distinktion, nämligen mellan att vara med och påverka beslut och att for-

mellt fatta och ta det politiska ansvaret för dessa beslut. Att ta det politiska 

ansvaret innebär ytterst att bli granskad och ställa sin plats till förfogande, 

något som tjänstemännen varken kan eller för den delen är villiga att göra. 

En väsentlig skillnad mellan politiker och tjänstemän – och i slutändan också 

mellan statsrådet och statssekreteraren och den övriga politiska staben – 

ligger däremot i att det är statsrådet som har det yttersta ansvaret för den 

förda politiken, och för de fattade besluten som följer med statsrådets poli-

tiska uppdrag. Det är tydligt att så är fallet; det råder stor samstämmighet om 

att när statsrådet satt ner foten så rättar tjänstemännen normalt snabbt och 
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prydligt in sig i ledet. Och om de inte gör det finns risken att de inte ges möj-

lighet att avancera i sin karriär. På så vis finns en inbyggd struktur för lojali-

tet och följsamhet.  

De empiriska kapitlen har visat att det finns två övergripande rollförvänt-

ningar på politikerna. Å ena sidan ska de respektera och upprätthålla de hie-

rarkiska aspekterna av politikerrollen, som inbegriper att vara öppen mot och 

förmedla sin politik till tjänstemännen, och å andra sidan ska de respektera 

tjänstemännen och deras expertis och erfarenheter. Den gemensamma näm-

naren för dessa två aspekter verkar vara att politikerna ska ta ansvar, inte 

bara för sina egna handlingar och beslut, utan även för tjänstemännens hand-

lingar och beslut, och även för att deras inbördes relation fungerar väl. Det är 

deras huvudsakliga uppgift eller om man så vill, roll i departementsarbetet. 

Som vi har sett finns det samtidigt två övergripande rollförväntningar på 

tjänstemännen; för det första att de ska hålla statsrådet och politikerna under-

rättade och välinformerade, och för det andra att de ska erbjuda politikerna 

avlastning. Här verkar den gemensamma nämnaren vara att tjänstemännen 

ska erbjuda politikerna, och kanske då särskilt statsrådet, skydd (Page, 

Jenkins 2005:117, 122, jfr 't Hart, Wille 2006:139, 142). De ska både skydda 

genom att ge goda råd, men också genom att ge politikerna avlastning. An-

svar respektive skydd kan därför ses som övergripande normer/institutioner 

eller för att tala med Richards och Smith, narrativ som visserligen är olika 

för politiker och tjänstemän men som harmonierar med, förstärker, och utgör 

förutsättningar för varandra (2004:781ff). Tjänstemännens skydd är en förut-

sättning för att politikerna ska kunna ta på sig ansvar, och ansvar är i sin tur 

en förutsättning för att tjänstemännen ska kunna ge politikerna skydd. Det 

kan ses som ett slags överenskommelse.133 

Men i de empiriska kapitlen har det ändå kunnat skönjas att det trots detta 

finns motsättningar inbyggda i dessa rollförväntningar. För statsrådet består 

balansakten framför allt i avvägningen mellan att vara närvarande för tjäns-

temännen men att samtidigt undvika överlastning, att inte fastna på departe-

mentet. Förutom de plikter som tillkommer statsrådet av mer extern karaktär, 

såsom att representera det egna departementet, regeringen och det egna par-

tiet i olika sammanhang, utgör tjänstemännen själva därmed en potentiell 

faktor vad gäller att överbelasta statsrådet och politikerna. Tjänstemännen i 

departementet får därför inte bli ytterligare en bromskloss, utan måste istället 

hjälpa statsrådet att ta sig ut från departementet. Förväntan på tillgänglighet 

riskerar därmed att krocka med statsrådets andra åtaganden. Detta är något 

som statsrådet måste lära sig att hantera, och hitta olika typer av lösningar 

på, vilket vi kommer att återkomma till senare i kapitlet. Och dessa lösningar 

                                                      
133 Att både politiker och tjänstemän på så vis värnar om och skyddar varandra, såväl internt 

som externt, talar i allra högsta grad emot föreställningen om relationen mellan politiker och 

tjänstemän som ett blame game, där de istället försöker skylla ifrån sig på varandra (jfr Hood 

2011, Hood, Lodge 2006).  
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kan se olika ut, till exempel att ansvaret för det löpande arbetet i hög grad 

delegeras till statssekreteraren, och till staberna i övrigt. Det som uppskattas 

mest är dock ett närvarande statsråd. Tjänstemännen har generellt sett stor 

förståelse för, de till och med vill, att statsråden ska vara utåtriktade, därför 

att det ytterst även underlättar deras eget arbete. Detta eftersom de föredrar 

starka statsråd och politiker, och en stark politiker är det svårt att bli om en 

övervägande del av tiden spenderas i departementet (jfr Larsson 1997:236, 't 

Hart, Wille 2006:128). Samtidigt förväntar de sig att statsråden ska kunna 

göra rimliga avvägningar mellan de yttre plikterna och det inre arbetet i de-

partementet. Här har således även statssekreteraren en högst vital roll att 

fylla ut det tomrum som kan uppstå i statsrådets frånvaro.  

Tjänstemännen har också en svår balansgång att hantera. Den innebär att 

de ska se till att relevant information når statsrådet och resten av den poli-

tiska ledningen, men de ska samtidigt inte besvära statsrådet – eller för den 

delen statssekreteraren – med information i onödan.134 Eftersom departemen-

tet och tjänstemännen behöver och vill ha starka politiker, är statsråd bero-

ende av att de kan sätta sig över floden av ärenden. Detta samtidigt som 

tjänstemännen har att se till att maskineriet snurrar, att frågor och ärenden 

döms av, även de av mindre politisk relevans. Dessa inbördes rollförvänt-

ningar har lite olika karaktär, eftersom det ligger i sakens natur att om det 

har uppdagats att viss information borde ha nått statsrådet har tjänstemännen 

uppenbarligen gjort fel, det blir ett tydligare kvitto på det än när de faktiskt 

lyckas frånhålla politikerna irrelevant information eller när de lyckas hålla 

den politiska ledningen underrättad. Denna förväntan är därmed av mer indi-

rekt karaktär. Och det hela bygger på att tjänstemännen kan göra dessa svåra 

avvägningar som kräver politisk lyhördhet såväl som fingertoppskänsla. Ett 

enda misstag kan ju bli ödesdigert för ett statsråd, särskilt i en medialiserad 

omvärld. Det kan till exempel handla om att en fråga vid ett visst tillfälle inte 

alls har varit politiskt intressant, men som senare blir brännhet. Men detta 

innebär ju inte att tjänstemannen med berått mod har undanhållit statsrådet 

information för att gagna ett eget syfte, utan just att beslutet att inte besvära 

statsrådet med en viss typ av information var ett beslut som var rätt, men 

som kan komma att behöva omvärderas i och med att saker händer i den 

politiska omvärlden. Detta är en bedömningsförmåga som tjänstemännen 

måste ha. Denna problematik hänger också samman med en förväntan på att 

de samtidigt som de ska ge fullständiga och korrekta råd ska ge politikerna 

avlastning. Därmed kan detta utgöra en svår balansgång för tjänstemännen. 

                                                      
134 Det verkar dock ibland till och med ligga i ministerns intresse att bli frånhållen viss infor-

mation, även om den i allra högsta grad har mycket hög politisk relevans. Detta fenomen 

kunde anas i samband med Sten Tolgfors avgång i efterdyningarna av diskussionerna om 

försvarsmaktens, och i förlängningen försvarsministerns egen inblandning i vapenaffärer med 

Saudiarabien. Där ska en medarbetare ha sagt att ”Vi måste skydda ministern” och enligt 

uppgift ska ha ombesörjt att handlingar som skulle kunna styrka att Tolgfors varit inblandad i 

vapenaffären med Saudiarabien begärts in (Röstlund 2013).  
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Det finns därmed rollförväntningar som innebär att tjänstemännen inte bara 

ska vara en ’vanlig förvaltningsapparat’, även om krav på saklighet och 

opartiskhet som ställs på den övriga statsförvaltningen också ställs på tjäns-

temännen i Regeringskansliet.  

Politiker måste visserligen kunna hantera och manövrera denna apparat. 

Det är en avgörande faktor för huruvida statsrådet ska bli ett framgångsrikt 

statsråd eller inte. Och detta maskineri kan erbjuda visst motstånd, om än i 

syfte att skydda politikerna, och i förlängningen också sig själva från att 

misslyckas. Samtidigt består apparaten som statsråden vet har sina egenhet-

er, av enskilda medarbetare, som statsråden och den politiska ledningen ofta 

lär känna. De vet vem de har att göra med, eftersom de känner (till) 

varandra. Men att tjänstemännen är motsträviga just för att skydda politiker-

na verkar de allra flesta politiker vara både medvetna om och tacksamma för. 

Men statsrådet måste visa tillit till tjänstemannaorganisationen, och ge och 

ta, även om det skulle komma till politikernas kännedom att tjänstemännen 

är motsträviga, driver sina frågor och så vidare. Att visa tjänstemannaorgani-

sationen respekt blir också en nyckel till att få obehindrad tillgång till tjäns-

temännens expertis. Om ett statsråd vill få tillgång till denna expertis kan det 

vara nödvändigt att behöva stå ut med att det inte alltid blir exakt som ett 

statsråd hade velat ha det. Därför kan det vara en tillgång att som statsråd 

och politiker kunna sila mygg och svälja kameler.  

Politikerna är en del av en politisk elit och tjänstemännen en förvaltnings-

elit (jfr Premfors, Sundström 2007:35f). De måste behandla varandra däref-

ter, oavsett om de inte alltid är hundraprocentigt nöjda med varandra. Bägge 

parter måste ge och ta och anpassa sig. Detta eftersom motståndet delvis 

finns just för att hindra och skydda politikerna från att göra fel. Tjänstemän-

nen reagerar om ett visst statsråd i alltför hög grad avviker från det kollek-

tiva och gängse arbetssättet. Det är med andra ord en skyddsmekanism – 

eller om man så vill – en kontrollmekanism. Detta innebär att statsråd kan 

möta ett visst, för att inte säga betydligt, motstånd från tjänstemännens sida. 

Men det är viktigt att poängtera att detta motstånd inte gäller själva innehål-

let i politiken, utan framför allt handlar tjänstemännens invändningar om 

formerna för hur någonting ska genomföras. Det senare vill och behöver 

tjänstemännen få ha åsikter om. Politikerna blir tvungna att få med sig tjän-

stemännen, och måste därför ’välja sina strider’. Men får politikerna med sig 

tjänstemännen kan organisationen genomföra omfattande reformer, med 

politikernas bästa för ögonen. Detta kan samtidigt förklara varför politiker 

och tjänstemän sluter sig inåt och löser sina konflikter internt, och ytterst 

sällan låter eventuella meningsskiljaktigheter nå offentligheten (jfr Barker, 

Wilson 1997, Sundström, Premfors 2006). Den relativt lilla gemenskap som 

politiker och tjänstemän ingår i erbjuder på så vis ett inbördes skydd. Både 

politiker och tjänstemän anteciperar varandras reaktioner (jfr Larsson 1986, 

Bengtsson 2012).  
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Det kan visserligen uppstå (interna) konflikter mellan de två övergripande 

rollförväntningar som politiker respektive tjänstemän har på sig, till exempel 

mellan förväntan på att ge råd och att ge avlastning. Dessa potentiella roll-

konflikter kan i sin tur skapa konflikter mellan politiker och tjänstemän, 

vilket kommer att diskuteras vidare i nästa avsnitt. Som vi har sett i de empi-

riska kapitlen verkar dock direkta konflikter mellan politiker och tjänstemän 

i Regeringskansliet vara ovanliga. Åtminstone konflikter i termer av ren 

illojalitet. Därmed inte sagt att det inte alls förekommer konflikter och av-

saknad av lojalitet och så vidare. Tvärtom kan de konflikter som trots allt 

uppkommer förklaras med att det skett brott mot normerna. Då kan istället 

högst tvivelaktiga beteenden komma att användas i relationen dem emellan 

('t Hart, Wille 2006:134, jfr Brunsson 1989). Men detta är sällsynta avvikel-

ser från en mycket tydlig generell bild.  

Meningsskiljaktigheter är dock något som förekommer mest hela tiden. 

Men dessa utgör inte något större problem utan bör istället betraktas som ett 

naturligt inslag i en ständigt pågående dialog mellan politiker och tjänste-

män, där tjänstemännen också förväntas agera ’djävulens advokat’, för att på 

så vis skydda politikerna mot förestående kritik. Det är därför det behöver 

vara högt i tak på departementet. Lojalitet mot politikerna i den här typen av 

organisation består således inte i att vara en okritisk ’ja-sägare’. Då det i hög 

grad är tjänstemännen som sitter på den administrativa expertisen och sak-

kunskaperna, inbegriper lojalitetsbegreppet också att skydda ministern från 

eventuell kritik. Utåt förväntas tjänstemännen uppvisa lojalitet i den mer 

traditionella bemärkelsen; den interna bilden av den lojale tjänstemannen är 

alltså något mer komplicerad (jfr Sundström, Premfors 2006).  

Det handlar därför allt som oftast om potentiella rollkonflikter och inbör-

des konflikter. Även om det inte är givet på förhand hur denna avvägning i 

rollerna ska göras löses dessa avvägningsproblematiker oftast relativt smi-

digt. Det är därmed inte givet på förhand hur denna avvägning i rollerna ska 

göras, utan det tycks bestämmas från politiker till politiker, men även från 

fråga till fråga och från dag till dag. Men i enlighet med föreställningen om 

en rollhierarki, som har utvecklats tidigare i detta kapitel, ankommer det 

framför allt på tjänstemännen att anpassa sig efter politikernas, och i första 

hand statsrådets avvägningar. Detta utvecklas i följande kapitelavsnitt. 

En flexibel relation 

I de två föregående avsnitten har de normer som kringgärdar relationen mel-

lan politiker och tjänstemän diskuterats, först på en mer övergripande nivå 

och sedan preciserades dessa normer. I detta avsnitt visas dock att dessa 

normer är så pass flexibla att enskilda individers önskemål – framför allt hos 

politikerna och hos statsråden – kan tas i beaktande.  
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Olika politiker och statsråd har olika preferenser (Richards, Smith 

2004:783, 't Hart, Wille 2006:135f). En del statsråd kan – eller vill – kanske 

inte ha så mycket direktkontakt med tjänstemännen, utan delegerar detta till 

framför allt statssekreteraren. Andra statsråd har kanske ett större behov av 

att bli informerade och underrättade, och vill i högre grad sätta sig in i detal-

jer och så vidare. På så vis har de kanske därför ett mindre behov av att bli 

skyddade från att fastna på departementet – åtminstone i vissa frågor 

och/eller under vissa perioder. I denna avvägning behöver tjänstemännen få 

återkoppling från politikerna. Politiker och tjänstemän måste därför lära 

känna och anpassa sig till varandra, och gärna så snart som möjligt efter 

politikernas tillträde. Ett statsråds eller en politisk lednings första tid i depar-

tementet är i detta hänseende särskilt viktig. I praktiken krävs diskussioner 

och tid av nyinlärning av gamla beteenden och rutiner, och anpassning från 

båda parter.  

Att bli en bra och erfaren tjänsteman eller en bra och erfaren statssekrete-

rare – och för den delen, ett bra och erfaret statsråd – kräver fingertopps-

känsla och går egentligen inte att lära sig annat än på plats i Regerings-

kansliet – det som i dagligt tal brukar kallas för ’RK-kunskap’. Erfarna stats-

råd och statssekreterare kan också på ett annat sätt manövrera apparaten och 

hantera tjänstemännen. När politikerna lärt sig detta blir ojämvikten mellan 

politiker och tjänstemän inte lika påtaglig. Också just därför är det så viktigt 

att de faktiskt lär sig hur departementet, och tjänstemännen, fungerar ganska 

så snabbt. Att inte ha denna tidigare regeringserfarenhet kan bli ett särskilt 

hinder. Likaså är förutfattade meningar om tjänstemännen och ett misstro-

ende gällande deras lojalitet direkt kontraproduktivt, av karaktären ”en skog 

av röda nålar” (Levin 1983).135 ’RK-kunskap’ handlar visserligen också om 

ett rent hantverkskunnande, såsom hur den formella beredningen går till. 

Men lika viktigt, och kanske ännu viktigare, är det att förstå hur betydelse-

fullt det är att ha förtroende för tjänstemännen. Denna ’RK-kunskap’ är de 

förgivettagna normer om hur ’en sån som jag’ bör bete sig i olika situationer; 

när, hur, med vem och på vilket sätt (jfr March, Olsen 2006b:690). Och har 

de inte förstått detta kan de inte heller utnyttja tjänstemännens och departe-

mentets kapacitet fullt ut, men inte heller ’få kontroll’ över organisationen. 

Detta är det inte självklart att politikerna har med sig när de anländer till 

departementet utan det måste de på något sätt tillgodogöra sig (jfr Bergström 

1987). Avsaknaden av förståelse för dessa normer kan leda till ett försvårat 

samarbete med tjänstemännen, och i värsta fall till konflikter. Här är dock 

tjänstemännen i högsta rad behjälpliga. Först när politikerna kan visa förstå-

                                                      
135 I kapitel fyra förs under rubriken Lojalitet och förtroende ett kortare resonemang om dessa 

röda nålar, som alltså syftar på att tjänstemännen på Utbildningsdepartementet efter mak-

tskiftet 1976 skulle ha ‘välkomnat’ de borgerliga politikerna med socialdemokratiska parti-

nålar på sina kavajslag.  
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else för hur maskineriet fungerar, för hur hierarkin och tjänstevägarna ser ut, 

kan de börja bortse från dem, och bli mer informella.  

Om tillfälle till detta inte ges, kan dessa avvägningar framkomma på an-

nat sätt, nämligen via konflikter. Mot bakgrund av den inbyggda komplexite-

ten i rollförväntningarna på varandra som diskuterades i föregående avsnitt, 

kan de konflikter som ändå uppstår förstås på följande vis: politiker och sär-

skilt statsråd, kan lägga tonvikten olika vad gäller förväntningarna på tjäns-

temännen. Ska tjänstemännen framför allt hålla dem underrättade, eller ska 

de hindra statsrådet från att fastna på departementet? Konflikter mellan poli-

tiker och tjänstemän kan därför också vara ett sätt för dem att lära känna 

varandra, om än inte ett lika smidigt.  

Till exempel kan det uppstå konflikter om den tidigare ministern har velat 

ha det på något annat sätt, om en politisk ledning skiljer sig väldigt mycket 

från den förra i detta avseende. Det kan handla om att ett tidigare statsråd har 

visat sig ointresserad av en viss sak, och då gäller det att tjänstemännen är 

snabba och smidiga med att ställa om till det nya statsrådets önskemål. Detta 

gäller särskilt om både statsråd och statssekreterare är nya för tjänstemännen. 

En ’ärvd’ statssekreterare, som känner departementet och dess tjänstemän 

sedan tidigare, kan därför mildra denna problematik. Här är det viktigt att 

poängtera att skillnaderna mellan statsråd från samma politiska parti faktiskt 

kan vara större än mellan två statsråd från olika partier och block, eftersom 

det inte handlar om i huvudsak sakpolitiska skillnader, utan framför allt om 

skillnader i politikernas önskemål vad gäller arbetsprocessen. Att det ibland 

uppstår trögheter från tjänstemännens sida tycks snarare handla om att det 

just kan vara svårt att anpassa sig till ett nytt sätt att arbeta än till en omställ-

ning i den nya politik som ska föras.  

Politiker och tjänstemän ingår således ett slags överenskommelse som de 

förväntas efterleva. Det ingår i tjänstemännens och statsrådens roller att göra 

vissa saker och oftast fungerar det smidigt. I allmänhet finns respekt för 

varandras roller, och det mesta löses med hjälp av dialog, och med lärande-

processer. Men, om och när denna mycket komplexa, motstridiga och svår-

balanserade överenskommelse bryts, det vill säga att de inte lyckas leva upp 

till de rollförväntningar de har på varandra, kan det uppstå konflikter.136 Poli-

tiker och tjänstemän har relativt stor förståelse för varandras förutsättningar, 

även om det finns avvikelser. Och vissa rollförväntningar – till exempel på 

tillgänglighet respektive avlastning – går kanske egentligen inte ihop. Men 

politiker och tjänstemän möts på mitten, och kompromissar. Det är ett ömse-

sidigt förtroende, men det är knappast ovillkorat. Det är också så det måste 

förstås att kraven på korrekthet är mycket höga, att det i det närmaste råder 

en nollfelskultur där misstag svårligen tillåts (jfr Brunsson, Wittenmark & 

Sonnerby 1990:149, Poulsen 2005:150ff). 

                                                      
136 Till ett faktiskt sådant fall återkommer vi i avhandlingens slutkapitel.  
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Som vi såg i kapitel fyra, så präglas såväl regeringsarbetet i allmänhet 

som rollerna formellt sett av en låg grad av reglering. Lagstiftarens intention 

har varit att det ska finnas en flexibilitet i förhållande till olika typer av rege-

ringar. Här finns dock en paradox: å ena sidan finns stort utrymme för stats-

rådens personligheter men å andra sidan är organisationen inte helt beroende 

av politikernas läggningar. ’Apparaten’ och ’maskineriet’ lever åtminstone 

delvis ändå sitt eget liv, på gott och ont. Och tjänstemännen vill behålla hie-

rarkin just för att arbetet ska fungera oavsett statsråd och politisk ledning. 

Därför är arbetslaget, där politiker och tjänstemän kompletterar varandra 

men samtidigt har sina roller, också ett effektivt skydd för regeringen som 

kollektiv. Om det till exempel är ett svagt statsråd kan statssekreteraren, 

åtminstone i departementet, kompensera för detta. Och om även statssekrete-

raren skulle vara svag ser tjänstemannaorganisationen till att det basala ändå 

blir gjort. Vid ett sådant tillfälle skulle de stora reformerna dock utebli, några 

sådana har tjänstemännen inte möjlighet att genomdriva på egen hand. Hur 

arbetsfördelningen mellan statsråd och statssekreterare i praktiken ser ut är 

egentligen av sekundär betydelse för tjänstemännen. Det primära är att arbe-

tet över huvud taget flyter, även om de föredrar att statsrådet är den starkare 

av de två. 

Det finns alltså två övergripande bilder: å ena sidan att det på statsråds-

positionen finns ett stort utrymme för statsrådets egen personlighet, erfaren-

het och önskemål, det vill säga ett stort utrymme att utforma såväl det egna 

arbetet som departementets. För det är ingen särskilt specificerad kravlista 

som tjänstemännen i Regeringskansliet har på politikerna, tvärtom finns det 

ett ganska stort utrymme för olika typer av bakgrund, både hos statsråd och 

statssekreterare. Det tydligaste kravet är att de ska vara just politiker och att 

de ska leda departementet, men att de samtidigt ska göra det med respekt för 

och medvetenhet om den expertis som finns i departementet. På så vis finns 

således en flexibilitet och ett utrymme för olika typer av statsråd och poli-

tiska ledningar, vilket därför tyder på respekt för den demokratiska ordning-

en från tjänstemännens sida. Men å andra sidan förväntar sig även tjänste-

männen att statsråden och de politiska ledningarna lever upp till vissa roll-

förväntningar. Dessa diskuterades mer utförligt i de empiriska kapitlen, men 

exempelvis kan här nämnas att de bör kunna fatta beslut, att visa intresse för 

tjänstemännen och deras arbete samt att vara realistiska. På så vis framträder 

bilden av en relation där rollerna följer vissa mönster. Statsrådet och de öv-

riga politikerna i departementet har stor möjlighet att välja själva hur de vill 

jobba. Men detta val bygger på att de ändå ’förstår’ hur de kan (och ska) 

välja att göra, att de ’förstår’ och är villiga att lära sig dessa normer och roll-

förväntningar. Och just för att skydda politikerna fungerar det grundläg-

gande i maskineriet oavsett, men för tjänstemännen går det så mycket smidi-

gare med av tjänstemännen ’upplärda’ politiker. Det innebär att såväl stats-

rådet som de andra positionerna i departementet, omgärdas av normer och 

rollförväntningar om hur de bör, och inte bör bete sig, i relation till de andra 
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rollerna. Detta visar därmed hur tjänstemannaorganisationen balanserar de 

svåra uppgifterna att å ena sidan serva och anpassa sig till politikerna, till 

deras viljor och i viss mån även personligheter, samtidigt som de ska se till 

att ’allt går rätt till’. Men detta görs i syfte att skydda politikerna. På sätt och 

vis utgör de därmed begränsningar för politikernas styrning av departemen-

tet, något som politikerna måste förhålla sig till, samtidigt som de utgör 

nycklar till tjänstemännens lojalitet och förtroende.  

Ett statsråd som behärskar och kan balansera mellan hierarki och expertis 

har också stora möjligheter att bli ett framgångsrikt statsråd, inte endast i 

bemärkelsen internt i departementet, utan även i bemärkelsen att kunna fri-

göra handlingsutrymme utåt. Hur väl det lyckas får efterverkningar på rela-

tionen till tjänstemännen. Upplärningen sker därmed till stor del i relationen 

till, och i interaktionen med, tjänstemännen. Statsråden lär sig organisation-

en, och tjänstemannaorganisationen anpassar sig, men försöker sedan ’lära 

upp’ politikerna (jfr 't Hart, Wille 2006:137). Det handlar således om en 

ömsesidig anpassning. Om politikerna uppvisar en vilja att vara öppna för att 

bli upplärda fungerar det smidigast, men om så inte är fallet kan de behöva 

lära sig hur departementet fungerar genom just konflikter. Men märk väl att 

ett av tjänstemännens viktigaste budskap till politikerna är att de senare 

framför allt ska ägna sig åt att styra och leda tjänstemännen.  

Då relationen mellan politiker och tjänstemän präglas av ett beroende och 

en ömsesidighet innebär detta att även politikerna i regel anstränger sig för 

att visa tjänstemännen sin goda vilja. Även om statsrådet också måste lägga 

manken till för att jobba för att lagandan i departementet ska upprätthållas, 

så innebär rollhierarkin att det ändå i första hand är statsrådet (och i andra 

hand statssekreteraren) som har privilegiet att avgöra hur avvägningen mel-

lan olika aspekter av rollerna ska betonas. Att politiker och statsråd väljer, 

och väljer först, tycks få effekter på hur tjänstemännen lägger betoningen i 

sina roller. Statsrådet ’trumfar’ i enlighet med föreställningen om en rollhie-

rarki således över de andra rollerna, men just därför kan inte heller statsrådet 

bete sig som ’vem som helst’ i departementet.  

Att leva isär tillsammans137  

Efter att så ha diskuterat de normer som kringgärdar relationen mellan poli-

tiker och tjänstemän under tre avsnittsrubriker övergår diskussionen till att 

behandla de mer konkreta metoder som politiker och tjänstemän använder 

sig av för att upprätthålla dessa normer. Här visas att även om dessa metoder 

kräver en viss nivå av tillgänglighet från politikernas sida, så erbjuder de 

samtidigt politikerna en handlingsfrihet gentemot tjänstemännen.  

                                                      
137 Inspiration till denna rubrik har hämtats från en av rubrikerna i ’t Hart och Wille 

(2006:124). Rubriken lyder: “Bureaucrats and politicians: ways of living apart together”. 
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I en organisation som Regeringskansliet lider politikerna i allmänhet, och 

statsråden i synnerhet, ofta brist på tid, erfarenhet och expertis, och ofta i 

kombination. Även om politikerna har tidigare erfarenheter av det eller de 

politikområden de är utsedda att företräda, står de sig slätt i förhållande till 

den expertis i sakfrågorna som tjänstemännen på departementet kan upp-

bringa. Men den bild som framkommit i denna avhandling är att detta inte 

utgör något större problem, eftersom de kompetenser som de saknar åter-

finns i departementen, och eftersom tjänstemännen inte har något   

(egen)intresse att utnyttja denna fördel. Snarare tycks tjänstemännens in-

tresse till stor del sammanfalla med den politiska ledningens intressen. Ar-

gumentet hittills i det här kapitlet har gått ut på att det finns ett beroendeför-

hållande mellan politiker och tjänstemän. För i enlighet med detta resone-

mang är tjänstemännen beroende av starka politiker som kan skaffa dem 

fördelaktiga förhandlingspositioner, och som tar ansvar åt och för dem. Det 

är således i rollen som politiker, i partiet och i regeringen, som politikernas 

källa till ett inflytelserikt förhållande gentemot tjänstemännen verkar ha sitt 

ursprung. Detta gör att det ligger i båda parters intresse att lösa denna pro-

blematik. Förtroende och tillit blir här viktiga faktorer, att statsrådet kan lita 

på att tjänstemännen arbetar på delegation, det vill säga i dennas anda. Så för 

att politikerna ska kunna bemästra organisationen, så måste de upprätta ett 

förtroende. Och när så gjorts behövs ingen omfattande kontrollapparat. Poli-

tikerna har därmed kontroll, men de kontrollerar inte tjänstemännen. Tvärt-

om kan denna kontroll förloras om de i alltför hög grad skulle börja kontrol-

lera sina tjänstemän. Normer som förtroende, lojalitet, delegering och så 

vidare ersätter på så vis en omfattande formell kontrollapparat, vilket hade 

kunnat vara ett (diametralt) annat sätt att lösa detta dilemma. Men den ofrån-

komliga fördelen med denna lösning är att handlingsutrymme frigörs för 

politikerna, till skillnad från mer kontrollbaserade modeller. Att styra med 

normer är en mer passiv form av styrning, som inte kräver lika hög grad av 

intervention. Det är därför ur flera aspekter ett mycket mer effektivt sätt att 

styra.  

Som vi sett tidigare i denna avhandling har både politiker och tjänstemän 

dessutom metoder att tillgå, som mildrar denna problematik. Mer konkret 

erbjuds två huvudsakliga lösningar. För det första genom att statsrådet ger 

vinkar till och delegerar ansvar till arbetslaget, med andra ord till statssekre-

teraren, den övriga staben och till tjänstemännen (Page, Jenkins 2005:136ff). 

Tjänstemännen läser i sin tur av och tolkar dessa vinkar (a.a.:127ff). Det 

finns sätt att lösa tjänstemännens efterfrågan på politikernas viljor – mer 

indirekt kontakt istället för direktkontakt. Emellertid har direkta kontakter en 

’moralstärkande’ effekt, ministern får absolut inte bli alltför osynlig och 

frånvarande. Kontakter och tillgänglighet är viktiga just för att statsrådens 

styrning av departementsarbetet i allmänhet sker informellt, och företrädes-

vis löpande i arbetslaget. Ju mer effektivt ett statsråd förmedlar sina inten-

tioner, värderingar och visioner till tjänstemännen, desto snabbare kan hon 
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eller han bli ett effektivt statsråd, som i förlängningen inte behöver spendera 

riktigt lika mycket tid på departementet utan till exempel kan resa mer. För 

att tjänstemännen ska kunna avlasta politikerna, vilket var huvudtemat i ka-

pitel åtta, måste politikerna helt enkelt involvera tjänstemännen i sina före-

havanden, särskilt som frågor som från att ha varit iskalla plötsligt kan ha 

blivit brännheta. Statsrådets fysiska närvaro är – rent instrumentellt – vikti-

gare i början av en mandat- eller tjänsteperiod. Sedan lär sig tjänstemännen 

vad det innevarande statsrådet och politikerna tycker – anteciperingsför-

mågan stärks (jfr Bengtsson 2012). Däremot kan den moraliska aspekten av 

att vara närvarande ändå finnas kvar, men kravet på närvaro är inte riktigt 

lika akut. Därmed blir statsrådet också friare att uppfylla sina andra, mer 

externa plikter. 

Men det finns också en annan lösning, hissning respektive lyftning. En del 

av ansvaret att avgöra vad som är, eller kan bli en relevant fråga är således 

delegerat till tjänstemännen, som via hissning ser till att informationen för-

medlas till rätt nivå om och när de känner sig osäkra och behöver stämma av 

en fråga, när de helt enkelt behöver nya vinkar (jfr Page 2012:151f). Då har 

de så att säga fullgjort sin ’informationsplikt’. Denna metod bygger på en 

känsla hos tjänstemännen för vad som är och kan bli politiskt intressanta 

frågor. Men lyftning balanserar upp detta eftersom det ytterst tillförsäkrar att 

politikerna alltid kan ta till sig frågor som är särskilt politisk intressanta eller 

som snabbt seglar upp som akuta. Det kan vara sådant som tjänstemännen 

kan ha missat, eller bedömt som politiskt irrelevant. Detta innebär att det, i 

sista hand, inte kommer an på tjänstemännen att avgöra vilka frågor som är 

viktiga och inte (förutsatt att politikerna alls känner till att frågan processas i 

Regeringskansliet). Och arbetet med att avgöra vad som är politiskt intres-

sant och inte pågår ständigt, eftersom det ständigt förändras.  

Som statsråd har man därmed privilegiet att ta till sig frågor när situation-

er kräver det, såväl som att hålla sig ifrån det som för stunden inte är lika 

intressant, eller som hindrar en från att göra andra viktigare saker (jfr 

Jacobsson 2009:81, Jacobsson 1984). Att de har möjlighet att både ta till sig 

och hålla ifrån sig frågor gör att det därmed inte nödvändigtvis finns en av-

vägningsproblematik mellan statsrådets externa och interna verksamhet. 

Eftersom kontakterna och styrningen är av informell karaktär behöver det 

inte innebära några större försakelser å politikernas vägnar. Det kan handla 

om att markera för tjänstemännen att det går att titta förbi om lampan lyser 

på kvällskvisten, eller att tänka på att ta med sig tjänstemännen på resor eller 

andra uppdrag, att se till att de åtminstone nästan alltid får följa med. Att 

finnas till hands blir (därmed) en garant för inflytande på departementet. 

Men att vara öppen och att ständigt vara tillgänglig är inte nödvändigtvis 

samma sak. Privilegiet att hålla frågor ifrån sig såväl som att ta dem till sig 

behöver därför inte heller innebära att statsrådet totalt avsäger sig involve-

ring i detaljer, utan just ett privilegium att få välja vilka detaljer som är vik-

tiga i dennas politiska gärning. Detta ligger det i tjänstemannaorganisation-
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ens uppgift att känna av, från ett statsråd och en politisk ledning till en an-

nan.  

Kontakterna mellan politiker och tjänstemän har flera funktioner. För det 

första har de en instrumentell funktion; det vill säga de ska tillförsäkra effek-

tiviteten i Regeringskansliet. Detta för att politikerna ska få det politikerna 

beställt, och för att de ska få maximalt inflytande. För det andra har de en 

kontrollerande funktion; det är genom att ha kontakt med tjänstemännen 

som politikerna har möjlighet att ha kontroll. Men märk väl att denna kon-

troll inte baseras på just kontroll utan på att det skapas ett förtroende och en 

tillit mellan politiker och tjänstemän. Slutligen har kontakterna en moralisk 

funktion (och till och med, egenvärde). Tjänstemännen vill stå till tjänst, 

också därför att det för dem närmare politikerna och den politiska makten. 

Det stärker deras egen identitet som förvaltningselit (eller till och med, för-

valtningseliten) (jfr Premfors, Sundström 2007:35f). De instrumentella och 

kontrollerande funktionerna kan till viss del ersättas med statssekreteraren 

och/eller den övriga staben. Eftersom den moraliska funktionen upprätthåller 

och skapar tillit och förtroende, som i sin tur är en förutsättning för kontroll, 

är den inte lika lätt att ersätta med någon annan än statsrådet själv. Statsrå-

dets närvaro har sålunda en särskild moralisk inverkan på tjänstemännens 

arbete, även om de jobbar på ändå om hon eller han inte är så närvarande. 

Därför finns det ett minimikrav på ett statsråds närvaro i departementet om 

relationen mellan politiker och tjänstemän ska fungera väl. Styrningsdilem-

mat kan lösas på olika sätt; till exempel via utökade politiska staber och/eller 

att statsrådet delegerar fler uppgifter till statssekreteraren. Men generellt sett 

ligger det en fara i att politiker och tjänstemän kommer för långt ifrån 

varandra. Politiskt sakkunniga men även statssekreteraren kan på så vis bli 

en buffert mellan statsråd och tjänstemän. Detta innebär att problematiken att 

statsrådet till syvende och sidst är ensam och inte kan dubbleras, utgör en 

gräns för hur stort ett departement kan och bör bli. Att enheterna och depar-

tementen är relativt små underlättar härvidlag.  

Tjänstemännen förväntas ge politikerna anpassade råd, och för att de så 

ska kunna göra måste de förra på något sätt ha tillgodogjort sig de senares 

(om än övergripande) visioner och intentioner, så att de ska kunna lära sig 

dem. Statsråden och de politiska ledningarna måste göra sig tillgängliga och 

involvera tjänstemännen för att kunna få användning för dem. Och tjänste-

männen vill bli erkända för sin sakkunskap och kompetens, och vill bli an-

vända och involverade. Uppenbarligen är kontakter i en eller en annan form 

en förutsättning för att statsrådet ska kunna tillgodogöra sig denna rådgiv-

ning. Och om förtroende finns, kan bägge parter vara relativt öppna mot 

varandra, även politikerna gentemot tjänstemännen. Och öppenheten behövs 

för att de ska kunna förmedla sina visioner och viljor till tjänstemännen, med 

andra ord att ge dem politisk vägledning, så att de i förlängningen kan arbeta 
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i politikernas anda. Det handlar – helt enkelt – om att finnas tillgänglig och 

prata med tjänstemännen.138  

Vidare vill tjänstemännen att politikerna ska veta vad de vill, att de ska 

fatta beslut och ta ansvar för den politik som förs, men den typen av styrning 

som efterfrågas är inte detaljstyrning. För tjänstemännen vet att politikerna 

inte mäktar med det. Politikerna behöver inte, eller bör för den delen inte, ha 

formulerat sina viljor på en sådan detaljnivå att det inte finns något utrymme 

för tjänstemännen att hjälpa till att utveckla dem, utan tvärtom föredrar 

också tjänstemännen att det finns en mån för dem att vara med och påverka. 

Tjänstemännen är nöjda med detta, och förmår ändå arbeta effektivt. Statsrå-

det ska ha omdömet, beslutsförmågan och överblicken, men behöver inte 

kunna sätta sig in i detaljerna, och ska kanske heller inte alltid göra det. 

Politikerna styr således tjänstemännen. Men de styr inte genom direkt or-

dergivning, utan genom att ge tjänstemännen vinkar som tjänstemännen 

sedan tolkar och omsätter (jfr Page, Jenkins 2005:136ff, Premfors, Sund-

ström 2007:187, 193). Denna vägledning sker i regel informellt, ofta i det 

löpande arbetet, och ofta indirekt. Till skillnad från mer direkt ordergivning 

och ’hård’ styrning, som sker mer på formell väg, och vid bestämda tidpunk-

ter, så ger den här typen av ledning utrymme för tjänstemännen att vara del-

aktiga i politikutformningen. Den lämnar således utrymme för deras erfaren-

heter och kunskaper. Relationen mellan politiker och tjänstemän finns där 

även om inte interaktion sker ständigt och jämt.  

Fortfarande en hierarkisk gemenskap  

Detta kapitel har alltså diskuterat kopplingar mellan de fyra empiriska ka-

pitlen, och bidragit med en tolkning av hur roller i relationerna mellan politi-

ker och tjänstemän i en organisation av Regeringskansliets slag kan se ut och 

fungera. Här följer så avslutningsvis en diskussion om normernas och roller-

nas stabilitet (kontra förändring). 

Genomgången av politikernas respektive tjänstemännens rollförväntning-

ar på sig själva och på varandra i de fyra empiriska kapitlen har visat på en 

relativt hög grad av samsyn dem emellan. Med andra ord har de visat att 

politikernas förväntningar på sig själva (i förhållande till tjänstemännen) i 

hög grad sammanfaller med tjänstemännens förväntningar på politikerna (i 

förhållande till sig själva). Och vice versa, i hög grad sammanfaller tjänste-

männens förväntningar på sig själva (i förhållande till politikerna) med poli-

                                                      
138 Resonemanget i detta avsnitt har dock visat att politikerna trots sin upptagenhet inte måste 

stiga åt sidan för tjänstemännen. De kan vara departementets överhuvuden. Detta talar emot 

föreställningen i Peters interaktionsmodell den administrativa staten, där politikerna har 

abdikerat till förmån för tjänstemännen (Peters 1987:264f, jfr Premfors, Sundström 

2007:128). 
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tikernas förväntningar på tjänstemännen (i förhållande till sig själva). De 

resultat som presenterats i de fyra empiriska kapitlen visar också att det finns 

betydande likheter mellan de två intervjuundersökningarna. Relationen mel-

lan politiker och tjänstemän har således förblivit relativt stabil trots den tid 

som förflutit mellan dessa undersökningar. Det under årtionden inarbetade 

arbetssättet har följaktligen bestått, och måste förstås i termer av att det 

handlar om starka och verksamma institutioner, ett resonemang som åter-

kommer i avhandlingens slutkapitel. Politiker och tjänstemän kan sina roller, 

och denna kunskap tycks ha bestått över tid. Politiker och tjänstemän ser 

därmed i stort fortfarande på samma sätt, både på sina egna och på varandras 

roller. Med andra ord finns en stabilitet i rollerna både mellan politiker och 

tjänstemän, men också över tid. Politiker och tjänstemän lever därför fortfa-

rande i en hierarkisk gemenskap. De resonemang som hittills förts i denna 

avhandling kan sammanfattas i följande figur: 

Figur 3: Normer och rollförväntningar i relationen mellan politiker och 
tjänstemän i Regeringskansliet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den mest övergripande norm som politikerna har att förhålla sig till (i för-

hållande till tjänstemännen) är att ta ansvar. Denna norm kan i sig delas upp 

på två mer specifika normer/rollförväntningar; att respektera hierarkin re-

spektive att respektera expertisen. Dessa behandlades i kapitel fem respek-

tive sex. Den mest övergripande norm som tjänstemännen har att förhålla sig 

till (i förhållande till politikerna) är att ge skydd. Denna norm kan i sin tur 

delas upp i två mer konkreta rollförväntningar; att ge råd respektive att ge 

avlastning. Dessa behandlades i kapitel sju respektive åtta. Underrubrikerna i 

de empiriska kapitlen – i figuren avtecknade i form av små ringar – kan ses 

som ytterligare preciseringar och konkretiseringar av dessa roller och roll-

förväntningar. 
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 Det har dock samtidigt framkommit att det finns – om än små – tenden-

ser till att gemenskapskänslan håller på att försvagas på grund av minskad 

närhet och frånvarande statsråd, med vilka de dagliga och mer informella 

kontakterna i stor utsträckning ersätts med statssekreterare men även poli-

tiskt sakkunniga. Det är inte nödvändigtvis kontakterna i sig som är hotade 

men hur och med vem kontakterna sker. Det finns en risk att den politiska 

ledningen och särskilt statsrådet har mycket kontakter med vissa tjänstemän 

vars frågor är aktuella och i ropet, och kanske av personligt intresse för stats-

rådet, medan andra tjänstemän blir mer osynliga. Att vissa tjänstemän blir 

mer ’populära’ än andra, kan inverka negativt på tjänstemännens integritet 

gentemot politikerna. I en bygemenskap har som vi såg i föregående avsnitt 

kontakterna mellan politiker och tjänstemän – och även mellan just statsrådet 

och tjänstemännen – ett egenvärde. Om dessa tendenser skulle förstärkas 

riskerar normerna som behövs för styrningen i den här typen av organisation 

att försvagas. Även om det är årtionden sedan de människor som ingick i den 

första intervjustudien bevistade Regeringskansliet är det trots allt människor 

av kött och blod som måste bära och överföra kunskap om dessa normer till 

nya medarbetare. Och de tjänstemän – för det är trots allt främst de som står 

och ska stå för kontinuiteten – som inte varit med förut vet ju inte hur det 

’skulle kunna vara’. De kan tro att det är så det ska vara, att politikerna ska 

vara distanserade och frånvarande, och att det är helt normalt att statsrådet 

idag har en hel stab av människor som, åtminstone indirekt, kan förhindra 

direkta kontakter. En annan förändringstendens som skulle kunna förklaras 

med de utökade avstånden mellan politiker och tjänstemän, och att allt fler 

politiska tjänstemän omger statsrådet, är att tjänstemännen i dagens rege-

ringskansli i någon mån tycks ta större avstånd från det som är ’politiskt’. I 

en politisk organisation som Regeringskansliet bygger dock samarbetet mel-

lan politiker och tjänstemän på att tjänstemännen inte är några ’vanliga’ för-

valtningstjänstemän, och på att tudelningen mellan politik och förvaltning i 

någon mån alltid flyter. I förlängningen skulle en dylik utveckling kunna 

leda till en urlakning av den speciella kompetens tjänstemännen i Regerings-

kansliet under decennier har tillskansat sig. Detta skulle knappast gynna 

politikerna i Regeringskansliet, som skulle få ett allt svagare skydd av tjäns-

temannakåren.  

Dessa förändringstendenser ska dock inte överdrivas. Avhandlingen har 

samtidigt visat hur tjänstemännen länge varit vana vid framför allt upptagna 

politiker, som är ett ’evigt’ problem. Frågan om hur mycket (mer) föränd-

ringar den här relationen tål lyfts i det sista kapitlet. Här ska dock nämnas att 

kanske just tack vare att tjänstemännen under lång tid har varit vana vid upp-

tagna och tidvis frånvarande politiker, är det inte något nytt inslag i relation-

en att tjänstemännen förväntas avlasta politikerna. Ett viktigt resultat som 

har framkommit i den här avhandlingen är att det finns ett stort utrymme för 

olika typer av politiker och politiska ledningar i den här organisationen. Det 

är därför svårt att till fullo uttala sig om denna tendens just är ett resultat av 
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slumpen, att det helt enkelt handlar om en variation i olika behov och per-

sonligheter hos politikerna både ’då’ och ’nu’. Det kan, och bör dock inte 

uteslutas att det samtidigt handlar om mer strukturella förskjutningar i politi-

kernas roller, som i sin tur leder till strukturella förändringar i tjänstemän-

nens roller. 

Med detta sagt har det i det kommande kapitlet – som är avhandlingens 

slutkapitel – blivit dags att lyfta blicken för att diskutera avhandlingens bi-

drag, såväl som behov av vidare studier. Kapitlet inleds dock med en sam-

manfattning av avhandlingens resultat och slutsatser.  
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10. Villkorat förtroende 

Inledning: avhandlingens slutsatser sammanfattade  

Nu har det blivit dags att diskutera avhandlingens empiriska, teoretiska och 

metodologiska lärdomar och implikationer. Inledningsvis görs dock en 

sammanfattning av avhandlingens resultat och slutsatser, som presenterades 

och diskuterades i föregående kapitel.  

Relationen mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet kringgär-

das av verksamma normer/institutioner på olika nivåer som bägge dessa 

grupper har att förhålla sig till i sitt samspel med varandra. Denna relation är 

därför en i huvudsak harmonisk, eller snarare balanserad, relation. Detta 

kommer sig av att det finns ett beroende mellan politiker och tjänstemän. 

Departementsarbetet bygger på att det sker ett lagarbete, till vilket politiker 

och tjänstemän bidrar på något olika sätt. Det finns således en rollfördelning, 

som grundar sig på vilket ansvar som är kopplat till de olika positionerna, 

snarare än de uppgifter de förväntas utföra. Detta lagarbete är dock inte helt 

jämlikt. Detta eftersom det finns en rollhierarki i departementet. Tjänste-

männens lojalitet är också kopplad till denna hierarki, som utgår från statsrå-

det. Rollhierarkin förblir dock latent så länge det inte förekommer några 

större avvikelser från denna. I normalläget präglas relationen mellan politi-

ker och tjänstemän i hög grad av informalitet och relativ närhet, och av att 

det finns ett ömsesidigt förtroende. Detta förtroende är dock knappast ovill-

korat, utan kan gå förlorat i båda ändar. Om normerna inte efterlevs riskerar 

konflikter att uppstå.  

Mer precist bidrar politikerna huvudsakligen till samspelet dem emellan 

genom att ta ansvar, och tjänstemännen huvudsakligen genom att ge skydd. I 

att ta ansvar ingår både att respektera såväl den hierarki som den expertis 

som återfinns i departementen. Att ta ansvar för relationen till tjänstemännen 

är inbegripet i detta ansvar. I att erbjuda politikerna skydd ingår att ge kvali-

ficerad och anpassad rådgivning, men också att hjälpa politikerna att inte bli 

överlastade. Emellan dessa normer kan det dock uppstå motsättningar, som 

potentiellt sett kan leda till både rollkonflikter och inbördes konflikter. Oftast 

uppstår dock inte konflikter då det finns en flexibilitet inbyggd i relationen.  

Trots att de normer som kringgärdar relationen mellan politiker och tjäns-

temän är starka, är de samtidigt flexibla och medger ett relativt stort ut-
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rymme för politikerna i allmänhet och statsråden i synnerhet. Detta då roll-

hierarkin utgår från statsrådet. Det innebär att det ges utrymme för flera olika 

typer av politiska ledningar, och framför allt för olika typer av statsråd, även 

om vissa typer trots allt föredras av tjänstemännen. Det kan på så vis vara 

större skillnader för tjänstemännen mellan olika statsråd inom samma rege-

ring än mellan statsråd från två olikfärgade regeringar. Tjänstemännen lär 

samtidigt upp politikerna, särskilt om de saknar tidigare erfarenhet från Re-

geringskansliet. Denna flexibilitet utgör också ett skydd för regeringen som 

kollektiv. Tjänstemännen sköter ruljangsen på departementet mer eller 

mindre oavsett vad den politiska ledningen gör, och inte gör. Men för att få 

sina, och regeringens, politiska intentioner genomförda, med andra ord för 

att bli ett effektivt statsråd, underlättar det om statsrådet, eller åtminstone 

någon annan i ledningen, är en stark figur på departementet. Politikerna 

måste även använda och involvera tjänstemännen. För att kunna få åtkomst 

till tjänstemännens sakkunskap och resurser, för att de ska kunna serva stats-

rådet, måste statsrådet på något vis också göra sig tillgängligt i förhållande 

till tjänstemännen.  

Relationen mellan politiker och tjänstemän förutsätter inte nödvändigtvis 

ständig interaktion, utan det finns metoder som gör att samspelet fungerar, 

trots att framför allt statsrådet även måste ägna sig åt mer utåtriktad verk-

samhet och därför inte alltid har en detaljerad politik att förmedla till tjäns-

temännen. Statsrådet är när allt kommer omkring ensamt och kan inte dubb-

leras. Men arbetet på departementet är organiserat så att statsrådet inte ska 

behöva, eller för den delen bör, vara inne i alla detaljer. Politikerna kan via 

lyftning och hissning både ta till sig och hålla ifrån sig frågor och problem 

vid behov, och därmed ges de möjlighet att hantera den omfattande efterfrå-

gan som de möter utanför departementets väggar. Tjänstemännen har en högt 

utvecklad förmåga att antecipera politikernas reaktioner, men politikerna 

anteciperar även tjänstemännen. Således utgör tjänstemännen inte någon 

bromskloss för politikerna, då de i hög grad accepterar mycket upptagna 

statsråd och politiker. Det finns dock en ’lägstanivå’, som består i att ett 

mycket frånvarande statsråd måste kompenseras med en närvarande statssek-

reterare, som i hög grad är samspelt med statsrådet. Trots detta går det inte 

att komma ifrån att det finns en moralisk funktion med statsrådets närvaro i 

departementet, såväl som med kontakter mellan politiker och tjänstemän i 

generell bemärkelse. Detta eftersom styrningen av tjänstemännen i hög grad 

sker via en muntlig, daglig och ibland till och med stundlig direktkommuni-

kation, men inte genom detaljstyrning.  

Denna avhandling har å ena sidan visat att det finns en kontinuitet i rela-

tionen mellan politiker och tjänstemän. Såväl politiker som tjänstemän sva-

rar mycket likartat på frågorna kring deras rollförväntningar i de båda inter-

vjuundersökningarna från 1970-talet och från 2004-2008. Denna stabilitet 

måste förstås i termer av starka och verksamma institutioner/normer, vilket 

tar sig uttryck i att politiker och tjänstemän kan sina respektive roller. Å 
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andra sidan har det framkommit tecken på att dessa fundament möjligtvis 

håller på att erodera, om än långsamt. Den informella och nära kontakten är 

just ett sådant fundament, som kan vara på väg att luckras upp. Dessutom 

finns en liten tendens till att dagens politiker och tjänstemän inte något högre 

utsträckning än i den äldre undersökningen inte vill kännas vid att tjänste-

männen har att utföra ’politiska’ uppgifter. Idén om en tudelning mellan 

politiker och tjänstemän tycks därmed ha förstärkts något. Detta kan i sin tur 

förklaras med de ökade avstånden och att allt fler politiska tjänstemän omger 

och ger avlastning till statsråden. De grundläggande dragen finns dock i hög 

grad fortfarande där. Det handlar således snarare om (mindre) gradskillnader 

än om (större) artskillnader.  

Politikerna styr med andra ord tjänstemännen, och gör så fortfarande. 

Men styrningen sker i hög grad via den informella interaktionen mellan poli-

tiker och tjänstemän och bygger ytterst på ett, om än villkorat, förtroende. 

Relationen uppfyller därmed de krav på demokratisk och politisk kontroll 

som ställs i Regeringsformen. 

Utformningen av studien och de vägval som diskuterades i avhandlingens 

inledande kapitel har sålunda gett upphov till dessa resultat och slutsatser. 

Att rekonstruera tillvägagångssättet vid och att använda en äldre intervjustu-

die som förlaga för att göra en uppföljande intervjustudie för att studera roll-

förväntningar i relationen mellan politiker och tjänstemän har därmed visat 

sig vara en fruktbar metod. I detta avslutande kapitel diskuteras dock såväl 

styrkor som svagheter hos den här typen av undersökningsdesign. I kapitlets 

första del diskuteras studiens bidrag (om man så vill – dess styrkor), och i 

dess andra del diskuteras förslag till fortsatta studier på detta område (om 

man så vill – dess begränsningar). Frågan om möjligheterna till (teoretisk) 

generalisering behandlas också i kapitlet.  

Avhandlingens bidrag  

I det inledande kapitlet nämndes att denna avhandling ämnade bidra till den 

klassiska – och eviga – diskussionen om förhållandet mellan politik och 

förvaltning, mellan politiker och tjänstemän. På ett övergripande plan är 

avhandlingens bidrag att ha beskrivit och bringat förståelse för hur de nor-

mer och rollförväntningar som kringgärdar relationen mellan politiker och 

tjänstemän i Regeringskansliet ser ut och fungerar. Här nedan diskuteras lite 

mer precist vad denna avhandling kan sägas ha bidragit med till den diskus-

sion som ständigt förs inom ramen för förvaltningsforskningen, empiriskt 

såväl som teoretiskt. 

Inledningsvis presenteras ett bidrag av mer empirisk karaktär. Som fram-

gick av sammanfattningen av avhandlingens resultat och slutsatser är ett 

ganska så entydigt resultat i denna avhandling att de normer och rollförvänt-

ningar som politiker och tjänstemän har på sig själva och varandra är enty-
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diga och starka, och att de både omfattas av politiker och tjänstemän i den 

äldre och den nya intervjustudien. Utan inbördes ordning presenteras sedan 

fyra bidrag av mer teoretisk karaktär. Det första av dessa behandlar den 

grundläggande frågan huruvida relationen mellan politiker och tjänstemän 

bör förstås i termer av aktörsskap och egennytta, eller i termer av institution-

er/normer. Det andra bidraget är en diskussion av lojalitets- och förtroende-

begreppen, där argumentet är att det är mer fruktbart att använda det senare 

begreppet för att nå ökad förståelse av relationen mellan politiker och tjäns-

temän – åtminstone i en organisation av Regeringskansliets slag. Det tredje 

bidraget – som också kan ses som ett bidrag av metodologisk karaktär – 

handlar om att roll framför allt blir ett fruktsamt begrepp om det förstås och 

studeras i relationer. Det fjärde och sista bidraget är en diskussion av hur 

den teoretiska tolkningsram som utvecklades i kapitel tre kan användas för 

att studera också andra politiska organisationer.  

Stabila roller och relationer i Regeringskansliet 

När detta avhandlingsprojekt inleddes saknades en studie av relationerna 

mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet. Ett första bidrag som 

denna avhandling gett upphov till, av mer empirisk karaktär, är att för första 

gången på nära håll ha gett en bild av politiker- och tjänstemannarelationerna 

som de ser ut i nutid. Denna närbild av hur politiker och tjänstemän ser på 

sig själva och på varandra och på relationen dem emellan kan förhoppnings-

vis medverka till att stävja mytbildningen kring hur denna relation fungerar. 

Dessutom har den bidragit genom att en jämförelse av hur denna relation har 

yttrat sig över tid har gjorts, där närmare tre decennier passerat mellan utfö-

randet av de två intervjustudier som legat till grund för avhandlingen.  

Det har alltså hunnit rinna en hel del vatten under broarna sedan Larsson 

och Borg genomförde sina studier i början av 1980-talet. Det har naturligtvis 

hunnit hända en hel del såväl internt i Regeringskansliet som generellt i 

statsförvaltningen och dess omvärld. Till exempel bör här nämnas ekonomi-

sering, internationalisering och europeisering, decentralisering samt media-

lisering, men ett utökat regeringskansli inklusive utökade politiska staber 

samt regeringsskiften hör också hit (se t.ex. Premfors, Sundström 2007:12ff, 

71). Men ordstävet att det inte går att gå ner i samma flod två gånger verkar 

inte vara tillämpligt i denna undersökning. Tvärtom har det här kunnat visas 

att trots att de människor som befolkade kanslihuset vid tidpunkten för den 

första intervjustudiens genomförande inte finns kvar, består i stort de normer 

och rollförväntningar som kringgärdar relationen mellan politiker och tjäns-

temän. Med andra ord, det måste finnas någon annan förklaring till denna 

kontinuitet än att den upprätthålls av enskilda aktörer. I nyinstitutionell teori 

och organisationsteori benämns denna andra förklaring institutioner (March, 

Olsen 1989, March, Olsen 2006b). Och i rollitteraturen kallas detta roller 

och/eller rolluppfattningar (jfr t.ex. Mellbourn 1979:16f, 76f, Anton 1980:x, 
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Ehn 1998:101). Denna stabilitet tyder på att politiker och tjänstemän i Rege-

ringskansliet kan sina respektive roller, och denna kunskap tycks även ha 

bestått över tid. Dessa element tycks ha förblivit mer eller mindre konstanta i 

Regeringskansliet, och detta trots ett antal maktskiften.  

Aktörer och institutioner, normer och egennytta  

I denna avhandling har relationen mellan politiker och tjänstemän beskrivits 

i termer av ett beroendeförhållande, där det finns ett utbyte och en ömsesi-

dighet. Men med en annan terminologi skulle relationen ha kunnat beskrivas 

i termer av ’förhandling’ och ’kontrakt’, där politikerna i utbyte mot tjäns-

temännens skydd tar på sig ansvaret för den politik som förs, samtidigt som 

de visar respekt för tjänstemannaorganisationen. Och vice versa; i utbyte mot 

politikernas ansvarstagande erbjuder tjänstemännen politikerna kvalificerad 

rådgivning, men också andra typer av skydd, däribland att ge politikerna 

avlastning (jfr Page, Jenkins 2005:153). I en sådan tolkning kan begrepp som 

förtroende, tillit och lojalitet visserligen fortfarande vara relevanta, men 

skulle där snarare ses som ’handelsvaror’ eller överenskommelser i en stän-

digt pågående förhandling mellan politiker och tjänstemän (jfr Hood, Lodge 

2006:6ff). Att inte beskriva relationen på detta mer instrumentella och rat-

ionalistiska vis har varit ett medvetet teoretiskt vägval i denna avhandling, 

då de begrepp som används också färgar hur en berättelse berättas. Men det 

teoretiska perspektiv som har varit huvudsaklig ingång i detta projekt – in-

stitutionell teori och då främst dess mer sociologiskt inriktade variant – ute-

sluter inte nödvändigtvis att det också kan finnas instrumentella och ration-

ella motiv, och till och med egennyttiga motiv, till varför både politiker och 

tjänstemän är angelägna om att leva upp till sina inbördes rollförväntningar. 

Detta har också framgått av den empiriska framställningen. Det blir synligt 

när intervjupersonerna, oftast en politiker, uttrycker sig som att de till exem-

pel måste visa att de litar på och har förtroende för tjänstemännen, i syfte att 

uppnå sina egna viljor. Och detta alldeles oavsett om de faktiskt har det eller 

inte. Likaså tycks politikerna behöva skydda tjänstemännen, även om de 

förra har begått misstag som uppenbarligen är de senares fel. Politikerna kan 

således inte behandla tjänstemännen hur som helst, de måste försöka få ige-

nom sina viljor givet existerande lämplighetslogiker. Resultaten i denna 

undersökning motsäger därmed inte att både politiker och tjänstemän också 

har egennyttiga drivkrafter, och att de är (om än begränsat) rationella (jfr 

Simon 1976). Regeringskansliets och dess tjänstemäns hela existens bygger 

på att de ska hjälpa regeringen att styra riket och att genomföra dess politik. 

Men enligt det här tankesättet trumfar de sociala normerna i de flesta fall 

över egenintresset om de skulle krocka. Det som sägs i denna avhandling är 

att relationen mellan politiker och tjänstemän inte huvudsakligen kan reduce-

ras till dessa aktörers egennytta, åtminstone inte om en reduktionistisk bild 

ska kunna undvikas. I så fall måste egennytta förstås som just tillfredsställel-
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sen att få vara med och bidra till att just ’den egna ministerns’ politik blir 

omsatt i praktiken, eller att hon eller han gör ett väl genomfört framförande i 

TV-rutan, något som möjligtvis, men alls inte nödvändigtvis leder till en 

högre lön, befordran eller större budget. Alltså snarare systemnytta än kort-

siktig egennytta. Det verkar därmed inte görbart att på ett tillfredsställande 

vis förstå hur den här relationen i den här typen av organisation fungerar 

förutan begrepp som institution, norm, roll och lämplighetslogik.  

Förtroende och lojalitet  

Lojalitet är och har varit ett viktigt begrepp för att beskriva och förstå rela-

tionen mellan politik och förvaltning, politiker och tjänstemän. Det finns 

några enstaka undantag, men den huvudbild som framkommit i denna av-

handling är att tjänstemännen är, och förväntas vara, professionella, kompe-

tenta och lojala mot ’sina’ statsråd och politiska ledningar. Lojalitetsbegrep-

pet har också använts just i denna bemärkelse, att det framför allt är tjänste-

männen som ska vara lojala – i ’Webersk’ bemärkelse – det vill säga ’lydiga’ 

eller möjligtvis ’följsamma’ (se t.ex. Barker, Wilson 1997, Hood, Lodge 

2006, Sundström, Premfors 2006, jfr Peters 1987).139 Att kadaverlojalitet inte 

är gångbar i denna typ av organisation står alldeles klart (jfr Lundquist 

1998:112, 117f). Men ett lika viktigt resultat i denna avhandling är att det 

inte enbart är tjänstemännen som har att leva upp till politikernas förvänt-

ningar, utan det omvända gäller även för politikerna. Ett statsråd som vill bli 

framgångsrik måste uppenbart kunna hantera fler arenor än departementet. 

Men departementet och dess tjänstemän verkar definitivt vara en av dessa, 

kanske till och med en av de viktigare. Att inte utnyttja departementet och 

tjänstemännen, det vill säga att inte bedriva sin politik genom dem (utan till 

exempel ’bara’ vara utåtriktad), är att inte utnyttja sin verktygslåda till fullo. 

Så för att bli ett framgångsrikt statsråd, det vill säga ett som uppfyller sina 

egna, regeringens och partiets politiska visioner, så är man beroende av 

tjänstemännen i departementet, och av det skydd de kan erbjuda. Och detta 

beroende grundar sig i att framför allt statsråden i botten just hämtar sin legi-

timitet i politiken, det vill säga att de är lekmän. Detta kan jämföras med 

Peters bygemenskapsmodell där lojalitet inte endast är en tjänstemannadygd, 

tvärtom måste även politikerna visa tjänstemännen att de går att lita på, till 

skillnad från den formellt legala modellen där politikerna kan styra via hie-

rarki, regler och kontroll (Peters 1987:258f, Premfors, Sundström 2007:128). 

                                                      
139 Om det just är regeringens möjlighet att styra landet och bedriva sin politik, om det är 

lojalitetsfrågan som oroar, borde blickarna kanske istället riktas mot myndigheterna och till 

regeringens styrning av dessa. Det är snarare på myndigheterna som lojalitetsproblematiken 

förväntas ligga, och inte primärt i Regeringskansliet (jfr Premfors, Sundström 2007:153). 

Tvärtom har det ju i denna studie visats att det finns verksamma metoder och mekanismer 

som upprätthåller lojaliteten – eller ännu hellre – förtroendet mellan politiker och tjänstemän i 

kansliet.  
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Om det inte hade funnits ett beroende mellan politiker och tjänstemän, så 

hade man istället mer renodlat kunna använda sig av en mer rationalistisk 

styrmodell. Nu är det inte möjligt. Istället finns här ömsesidiga (icke ned-

skrivna) normer och regler. Och detta är ju ett positivt resultat utifrån före-

ställningen om att politikerna bör styra och ta ansvar. En demokratisk ord-

ning bygger just på att tjänstemännen är lojala, men också att politikerna 

faktiskt är beredda att ta ansvar för den förda politiken. Och båda dessa fak-

torer verkar, i stort, vara uppfyllda i Regeringskansliet. Detta resultat tyder 

samtidigt på att lojalitet åtminstone inte ensamt bör användas för att förstå 

den här relationen. Lojalitet är således alltför hierarkiskt laddat, och som vi 

har sett är hierarkin i en organisation av Regeringskansliets slag latent, och 

vägs upp av normer som informalitet i kontaktmönstren. Förtroende (och det 

närliggande begreppet tillit) fångar således bättre inslag i relationen mellan 

politiker och tjänstemän än lojalitet, därför att de förra begreppen uppmärk-

sammar att det faktiskt inte bara är upp till tjänstemännen att se till att denna 

relation ska fungera väl. Förtroende kan bättre belysa varför även politikerna 

ger och tar, och måste så göra, att de ger tjänstemännen rätt i frågor som inte 

är så viktiga för dem utan att de spar eventuella strider till sina absoluta hjär-

tefrågor. Politikerna måste försäkra sig om att tjänstemännen ska göra ett bra 

arbete för dem även fortsättningsvis. Begreppet förtroende belyser därför i 

högre grad än lojalitet att relationen mellan politiker och tjänstemän bygger 

på ett beroende och en ömsesidighet. Och detta utan att utesluta förekomsten 

av konflikter, något vi återkommer till senare i kapitlet.  

Det finns dessutom en annan aspekt av skillnaden mellan lojalitet och för-

troende. Lojalitet kan upprättas på olika sätt. Till exempel genom att skapa 

strukturer och mekanismer för kontroll, lydnad och bestraffning. Ett förtro-

ende bygger istället på en ömsesidighet. Det kan inte tvingas fram utan 

måste förtjänas och upprätthållas. Förvisso är det därför också villkorat. På 

så vis är det måhända mer flyktigt och fragilt än lojalitet, då det också snabbt 

kan raseras. Förtroende är mer ’effektivt’, då normer av detta slag kan ersätta 

resurskrävande kontrollerande organisationer och manövrar. Åtminstone om 

vi söker nå förståelse för relationen mellan politiker och tjänstemän i en or-

ganisation av Regeringskansliets slag tycks begrepp som förtroende och tillit 

vara mer fruktbara begrepp än lojalitet. 

Att studera roller i relationer  

Användandet av rollbegreppet har gett betydelsefulla bidrag till förvaltnings-

forskningen, och framför allt till forskning om tjänstemannarollen, vilket 

diskuterades i kapitel ett. Men varken Regeringskansliet, eller de tjänstemän 

som arbetar där, kan betraktas som vilken förvaltningsmyndighet eller vilka 

statstjänstemän som helst. Argumentet går lite hårdraget ut på att till exem-

pel en gräsrotsbyråkrat (Lipsky 2010) inte kan likställas eller förstås med 

samma begrepp och typologier som en super- eller elitbyråkrat, då de arbe-
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tar i och under (nästan) väsensskilda miljöer och förutsättningar (jfr Camp-

bell, Szablowski 1979, Peters 1987:275f). Och lärdomen från denna avhand-

ling är framför allt att rollbegreppet blir riktigt relevant och användbart när 

en roll eller position sätts i relation till, och förstås i termer av en annan roll 

eller position. Både statsförvaltningen och samhället i övrigt kan förstås som 

bestående av ”förpackade relationer”, för att tala med Ahrne (2007:28ff). Så 

även om det är relationen mellan politikerroller och tjänstemannaroller i 

Regeringskansliet som har studerats här, och inte deras enskilda roller, har 

rollbegreppet – här använt som ett heuristiskt och inte ett analytiskt, opera-

tivt begrepp – visat sig vara användbart. Också den figur som presenterades i 

slutet av föregående kapitel kan ses som en ytterligare en i raden av rolltypo-

logier. Precis som många andra ’endimensionella’ typologier över enskilda 

roller, visar den på den interna komplexiteten och dynamiken i såväl politi-

ker- som tjänstemannarollerna, hur det finns motsättningar som dessa aktörer 

måste förhålla sig till om de vill leva upp till de övergripande rollförvänt-

ningar som finns på dem – att ta ansvar respektive att ge skydd – och detta 

kanske till och med dagligen. Det som gör att den skiljer sig från andra är 

inslaget av ytterligare en dimension, nämligen genom att visa hur den ena 

positionens rollförväntningar förhåller sig till den andra gruppens – och hur 

detta i sin tur får konsekvenser för hur dessa grupper hanterar avvägningar i 

sina roller. På så vis har denna avhandling kunnat komma närmare diskus-

sionen om dikotomin politik-förvaltning och maktaspekterna mellan politi-

ker och tjänstemän än andra rollstudier som inte har utformats som relations-

studier. En av denna avhandlings slutsatser är att politikerna, i enlighet med 

föreställningar om att regeringen styr och bör styra riket, har god hjälp av 

normer och metoder för att kunna styra även tjänstemännen i det egna kans-

liet. Hade inte både politiker och tjänstemän inkluderats i denna studie hade 

givetvis en sådan slutsats inte kunnat dras. Denna avhandling har därmed 

visat att vi för att nå en djupare förståelse för den offentliga maktens funk-

tionssätt bör studera olika roller och positioner i förhållande till andra roller 

och positioner. Detta angreppssätt skulle också kunna användas på andra 

relationer, i andra organisationer, vilket vi återkommer till under den ka-

piteldel som behandlar fortsatta och framtida studier. 

En tolkningsram för politiska organisationer  

Syftet med denna avhandling formulerades i kapitel ett – att beskriva och 

förstå relationen mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet (i ter-

mer av normer och rollförväntningar). Någon för detta syfte passande ana-

lysmodell gick inte att återfinna i litteraturen. Närmast till hands låg Peters 

fem interaktionsmodeller som beskriver hur olika typer av relationer mellan 

politiker och tjänstemän kan se ut (1987). Men även dessa visade sig vara 

alltför generella då de återspeglar relationen mellan politiker och tjänstemän 

i allmänhet, och inte endast i exekutiver. Detta innebar att relationen mellan 
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politiker och tjänstemän i denna undersökning har måst studeras och beskri-

vas med för den här organisationen särskilt utvalda och kombinerade teore-

tiska föreställningar och begrepp. Föreställningar om politiker och tjänste-

män framför allt från core executive-litteraturen blandades med en nypa ny-

institutionell organisationsteori eller sociologisk institutionalism, såväl som 

den närliggande rollitteraturen. I fonden låg den mer övergripande diskuss-

ionen om hur relationen mellan politik och förvaltning, politiker och tjäns-

temän egentligen är beskaffad. Denna korsbefruktning resulterade i en teore-

tisk tolkningsram som lade grunden för hur relationen mellan politiker och 

tjänstemän i en organisation av Regeringskansliets slag kan beskrivas och 

förstås. De ingredienser som utgör denna tolkningsram som kapitel fyra 

utgör, måste givetvis tillskrivas deras ursprungliga författare. Men kombina-

tionen och i ännu högre grad sorteringen av dessa teoretiska resonemang 

måste likväl betraktas som ett av denna avhandlings viktigaste teoretiska 

bidrag. I enlighet med föreställningar om forskningsprocessen som abduktiv 

där teoretiska och empiriska inslag korsbefruktas och där forskaren förflyttar 

sig mellan teori och empiri (Alvesson, Sköldberg 1994:42f, jfr Alvesson, 

Kärreman 2011), hade inte den empiriska analysen sett ut som den gör om 

det inte vore för denna tolkningsram. Men det omvända gäller samtidigt. 

Denna tolkningsram tillkom parallellt med, och förelåg inte innan arbetet 

med den empiriska analysen inleddes. På så vis hade den inte heller sett ut på 

just detta sätt om det empiriska materialet hade pekat i en helt annan rikt-

ning. Ett exempel är om intervjupersonernas utsagor i högre grad indikerat 

att relationen mellan politiker och tjänstemän är organiserad i enlighet med 

den rationalistiska styrmodellen.  

I kapitel fyra utvecklades denna tolkningsram primärt för att förstå rela-

tionen mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet som en core 

executive. Bakgrunden till detta var argumentet att politiska organisationer 

bör analyseras just som politiska sådana, och inte som vilka komplexa 

och/eller offentliga organisationer som helst (jfr Premfors, Sundström 

2007:186f, Ullström 2011:38ff). I detta teoretiska kapitel beskrevs särdragen 

hos en dylik organisation. Som vi såg i genomgången av dessa drag, så är det 

få drag som vart och ett är unika för denna typ av organisation. Dessutom 

beskrevs de mer generella normer som kringgärdar relationen mellan politi-

ker och tjänstemän i en politisk organisation, såväl som de mer specifika 

metoder som politiker och tjänstemän i den här typen av organisation använ-

der sig av för att interagera med och återkoppla till varandra. De senare 

sammanfattades i en figur som återger vertikala samordningsordningsme-

toder i en core executive. I kapitel nio knöts de teoretiska insikter som gjorts 

i kapitel fyra samman med de insikter som analysen av de empiriska materi-

alen i kapitel fem till och med åtta gett. I dessa preciserades de inbördes 

rollförväntningar politiker och tjänstemän i Regeringskansliet har på 

varandra. I slutet av kapitel nio presenterades en sammanfattande bild av 

politiker- och tjänstemannarollerna i Regeringskansliet. Politikerna bidrar till 
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relationen genom att ta ansvar och tjänstemännen genom att erbjuda politi-

kerna sitt skydd. Ansvar och skydd kan ses som normer eller institutioner, 

som i framtida studier skulle kunna infogas i den del i kapitel fyra som be-

handlar just normer i en core executive. Den abduktiva forskningsprocessen 

har därmed bidragit till att komplettera de normer som politiker och tjänste-

män i en organisation av Regeringskansliets slag har att förhålla sig till.  

Denna avhandling har därför bidragit med ett antal redskap vilka kan an-

vändas för att göra vidare studier av det svenska Regeringskansliet och andra 

exekutiver, såväl som av politiska organisationer i mer generell bemärkelse. 

Men de skulle också kunna användas för att göra jämförelser mellan poli-

tiska organisationer och politiskt styrda organisationer, och även mellan 

organisationer som visserligen är komplexa men som varken är politiska 

eller politiskt styrda organisationer, något som kommer att diskuteras i föl-

jande avsnitt där vidare studier diskuteras.  

Fortsatta studier  

I det följande föreslås alltså ett antal studier, eller snarare områden, som med 

fördel skulle kunna kombineras för att kunna fånga upp viktiga aspekter 

inför framtida studier. Inledningsvis föreslås studier av processer och fall, 

och kanske särskilt fall som kan lära oss mer om hur normerna i den här 

typen av organisation fungerar, när de inte fungerar. Därefter föreslås att 

vidare studier skulle behöva inriktas mot att studera makt- och ledarskiften, 

då dessa tycks ställa relationen mellan politiker och tjänstemän på sin spets. 

Därpå föreslås studier som mer på djupet går in på frågan om huruvida 

denna relation präglats av stabilitet och/eller förändring. I nästa avsnitt före-

slås det att framtida studier skulle behöva fånga upp ytterligare aspekter och 

faktorer som kan påverka och föranleda variationer i hur relationen mellan 

politiker och tjänstemän i Regeringskansliet fungerar. Dessutom föreslås att 

jämförande studier mellan olika nivåer ytterligare skulle behövas för att få en 

fördjupad bild av (relationen mellan politiker och i tjänstemän i) en organi-

sation av Regeringskansliets slag. Avslutningsvis förs ett resonemang som 

lyfter fram ett generellt dilemma vid studier av politiker och tjänstemän i en 

organisation av Regeringskansliets slag, nämligen att det kan vara svårt för 

forskare att få tillträde, och att detta kan vara ett tilltagande problem. 

Vidare studier av processer och fall  

Tidigt i denna avhandlingsprocess gjordes valet att återuppliva en äldre in-

tervjuundersökning som genomfördes i början av 1980-talet, men som aldrig 

kom att användas. Ambitionen har varit att i så hög grad som möjligt försöka 

efterlikna denna vid utformningen av en uppföljande intervjustudie. Denna 

omständighet, snarare än teoretiska och metodologiska skäl, uteslöt på ett 
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tidigt stadium valet att till exempel utforma en studie av politiker- och tjäns-

temannarelationer i Regeringskansliet som till exempel en processtudie, där 

ett par fall och/eller sakfrågor hade studerats med hjälp av till exempel inter-

vjuer, fokusgrupper, deltagande observationer och så vidare (jfr Jacobsson 

2001, Ehn m.fl. 2001, Ullström 2011). Det material som legat till grund för 

denna avhandling har dessutom varit av en sådan omfattning att möjligheter-

na att komplettera detta material på ett tidigt stadium avvisades. Så gjordes 

till exempel med möjligheten att använda data från den enkät som omnämn-

des i kapitel två, vilken inom ramen för det så kallade REKO-programmet, 

distribuerades till samtliga handläggande tjänstemän i Regeringskansliet. 

Detta val, att göra en uppföljning av en intervjustudie där relativt gene-

rella frågor om relationer och roller ställdes till intervjupersonerna, har gett 

upphov till relativt generella och avkontextualiserade svar. Detta har i sin tur 

resulterat i en analys som ger en tämligen stiliserad bild av relationerna mel-

lan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet, av de normer och rollför-

väntningar som kringgärdar denna relation. Slutsatserna som har dragits är 

att politiker och tjänstemän i hög grad kan sina respektive roller, och att de-

ras förväntningar i hög grad är samstämmiga, både mellan dessa två grupper 

såväl som mellan de två intervjuundersökningarna. Ett antal (ur)val och av-

gränsningar som gjorts bidrar till att analysen nödvändigtvis har behövt ren-

odlas ytterligare. Omfattningen av det empiriska material som legat till 

grund för denna avhandling har ytterligare ökat behovet att berätta en berät-

telse med hjälp av materialet, snarare än att låta materialet styra berättelsen 

(jfr Esaiasson m.fl. 2002:239).  

Oavsett den praktiska möjligheten att göra en ’uppföljning’ av en inter-

vjustudie där intervjufrågorna är relativt generella, framstår det även i retro-

spektiv som en högst rimlig ordning att göra en mer generell intervjustudie 

före mer riktade studier. Däremot är tiden nu mogen för att gå vidare och 

göra mer fokuserade studier på ett antal områden, av processer, fall och/eller 

sakfrågor, där denna avhandlings resultat och slutsatser kan bilda en teore-

tisk grund för mer precisa och kontextnära frågor och analyser av relationen 

mellan politiker och tjänstemän. Här skulle studier av sakfrågor och proces-

ser där denna relation fungerat ’normalt’ mycket väl vara av intresse, för att 

få en fördjupad förståelse för relationen mellan politiker och tjänstemän i 

den här typen av organisation. Ännu hellre skulle dock framtida studier av 

detta slag behöva inriktas mot att belysa de konflikter som trots allt uppstår 

mellan politiker och tjänstemän. Det ska understrykas att det i denna avhand-

ling inte undersökts hur frekventa konflikterna mellan politiker och tjänste-

män är, om de har blivit vanligare eller för den delen vad som faktiskt hän-

der med relationen om och när konflikter uppstår. Fokus har istället legat på 

att mejsla fram politikers och tjänstemäns inbördes rollförväntningar på 

varandra, och hur relationen dem emellan fungerar när den fungerar ’nor-

malt’. Även om den bild som framkommit, av en i huvudsak harmonisk eller 

kanske snarare balanserad relation, utesluter detta resultat – varken teoretiskt 
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eller empiriskt – förekomsten av konflikter mellan politiker och tjänstemän. 

Glimtar och spår av konflikter kan också skönjas i de empiriska materialen. 

De resultat som här framkommit bildar därför en god grund för att gå vidare 

om man vill försöka förstå hur relationen mellan politiker och tjänstemän i 

en organisation av Regeringskansliets slag fungerar, när den inte fungerar. 

Resultaten och slutsatserna i denna avhandling har således gett upphov till 

föreställningen att de konflikter och mindre acceptabla beteenden som trots 

allt uppstår mellan politiker och tjänstemän gör så på grund av att det sker 

brott mot de normer som normalt kringgärdar relationen mellan politiker och 

tjänstemän ('t Hart, Wille 2006:134, jfr Brunsson 1989). Samtidigt som de 

normer och rollförväntningar som har mejslats fram i den tematiska analys 

av de två intervjustudierna som utgjort denna avhandlings empiriska del kan 

ses som just normer för hur både politiker bör bete sig (do’s), kan brott mot 

dessa ses som en mall för hur de inte bör bete sig (don’ts). Men även det 

omvända gäller; exempel på normbrott och konflikter kan belysa och för-

djupa de huvudsakliga resultat som här framkommit. Denna typ av exempel 

– på vad som kan hända med relationen mellan politiker och tjänstemän om 

brott mot de normer som kringgärdar denna relation sker – kan därmed an-

vändas för att illustrera såväl styrkorna och möjligheterna att generalisera 

från denna undersöknings resultat, men också att diskutera undersökningens 

begränsningar vad gäller metod och metodologi, och för att resonera kring 

behovet av fortsatta studier.  

Premfors och Sundström sökte aktivt efter vad som kan kategoriseras som 

”större” konflikter mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet, både 

i samtal med praktiker, i ministermemoarer samt vetenskapliga alster. Denna 

genomgång ger ytterligare ledtrådar till hur och var man ska leta efter tänk-

bara kandidater till studier av normbrott och konflikter. De fann ett dussin 

”starka kandidater” som inträffat under 1970-talet och de därpå följande tre 

decennierna. Slutsatserna som drogs av denna genomgång var att konflikter 

mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet visserligen förekommer, 

men att de måste betraktas som relativt ovanliga. Dessutom tycktes det före-

komma relativt stor spridning gällande tidsperioder och sakfrågor, liksom på 

vilket sätt dessa konflikter fick sin upplösning. Två mönster framträdde 

dock. Det första var att det var mer specialiserade tjänstemän som tenderade 

att vara inblandade i dessa konflikter, snarare än tjänstemän som i högre 

utsträckning kunde betraktas som generalister. För det andra tycktes nytill-

trädda statsråd med höga reformambitioner i högre grad vara involverade i 

konflikter. Detta gällde i tre av de fem analyserade fallen (Premfors, Sund-

ström 2007:146ff). Att konflikter mellan politiker och tjänstemän uppstår 

just när ett nytt statsråd och/eller en politisk ledning tillträtt framstår utifrån 

denna avhandlings resultat inte som särskilt uppseendeväckande. I dessa fall 

handlar det – förmodligen, eftersom de ännu inte studerats med denna av-

handlings resultat för ögonen – om normer som har med respekten för tjäns-

temännens expertis att göra. Som vi såg i det empiriska kapitlet som behand-
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lade detta tema förväntas till exempel politikerna gå varsamt fram särskilt i 

början av sin departementstid, och ha realistiska förslag som tjänstemännen 

bedömer som möjliga att genomföra utifrån till exempel konstitutionella och 

historiska aspekter. Att det dessutom tycks vara en särskild typ av tjänste-

män som är inblandade i konflikter med politiker framstår inte heller det som 

ett särskilt sensationellt fynd utifrån den teoretiska såväl som den empiriska 

genomgången som gjorts i denna avhandling (jfr Page, Jenkins 2005:147, 

165, 169). 

Trots det relativt ovanliga i att en konflikt mellan politiker och tjänstemän 

når offentlighetens ljus, har en sådan på senare tid utspelats inför mer eller 

mindre öppen ridå. Förutvarande biståndsminister Gunilla Carlsson tillträdde 

som statsråd vid Utrikesdepartementet efter maktskiftet 2006. Sommaren 

2012 tog Carlsson på eget initiativ kontakt med konsultfirman Ramböll Ma-

nagement. Bakgrunden var att det under en längre period förekommit kon-

flikter mellan den politiska ledningen och departementstjänstemännen på 

den biståndspolitiska sidan. Konflikterna härrörde från divergerande synsätt 

på hur de interna arbetsprocesserna skulle organiseras, vilket fick till konse-

kvens att den politiska ledningen fick svårt att genomdriva sin politik med 

hjälp av tjänstemännen. Upp till ett år ska den så kallade biståndspolitiska 

plattformen ha försenats. Ramböll genomförde 30 intervjuer med den poli-

tiska ledningen såväl som med representanter för de berörda tjänstemännen. 

Med hjälp av konsultfirman anordnades även ett seminarium som leddes av 

biståndsministern. I november 2012 resulterade konsultbyråns arbete i en 

lägesrapport. I rapporten framgår att den bild som framkommit i intervjuer 

med politiker och tjänstemän ”var mycket samstämmig”. I april 2013 blev 

konflikten känd för omvärlden i och med att en medierapportering inleddes 

kring denna konflikt, med tidskriften OmVärlden som ursprunglig källa. I 

såväl rapporten som i medierapporteringen riktades hård kritik framför allt 

mot Gunilla Carlsson och hennes politiska stab. I rapporten framkommer till 

exempel att det funnits en ”bristande lednings- och styrningsstruktur” på 

departementet. Samtidigt framkommer i rapporten att ”den upp- och ner-

vända rollfördelningen” på departementet blivit ett problem. Att något gått – 

mycket – snett i den här specifika relationen mellan politiker och tjänstemän 

råder det ingen tvekan kring, det kan förstås redan på att intuitivt plan (Ram-

böll Management 2012, Resare 2013a, Resare 2013b, Jemsby, Ridderstolpe 

2013).140  

Nu går vi tillbaka till den sammanfattande figur som introducerades i slu-

tet av det förra kapitlet, där de fyra empiriska kapitlen finns representerade. 

Utifrån den beskrivning av situationen som ges i konsultbyråns rapport 

framgår att såväl politiker som tjänstemän brustit i att uppfylla sina förvänt-

ningar på varandra. Trots den uppfattade strängheten och formalismen hos 

den politiska ledningen har den likväl brustit i de aspekter som har med upp-

                                                      
140 Gunilla Carlsson entledigades som statsråd den 17 september 2013.  
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rätthållandet av hierarkin på departementet att göra. Det handlar till exem-

pel om att ledningen i stor utsträckning har ägnat sig åt detaljstyrning istället 

för att ge tjänstemännen mer övergripande vägledning. Tjänstemännen har 

enligt Rambölls rapport uppfattat den politiska ledningen som ”sträng, for-

malistisk och detaljinriktad”. Samtidigt har den politiska ledningen brustit i 

att visa respekt för tjänstemannakåren, till exempel vad gäller att finnas till 

hands för tjänstemännen. Tjänstemannaorganisationen har även upplevt att 

den blivit ”misstrodd” och till och med ”misstänkt”, och att de som tjänste-

män blivit ”underutnyttjade” av den politiska ledningen. Tjänstemännen har 

å andra sidan brustit i sin rådgivning, också på den mest basala nivån, att ge 

korrekta och konsekventa råd till den politiska ledningen. Politikerna å sin 

sida har nämligen upplevt att den ”tidvis inte kunde lita på underlag, att man 

har blivit uthängd på grund av inkonsekventa positioner och att man inte 

kunde utesluta ett medvetet agerande från tjänstemännen i dessa frågor” och 

eftersökte därför ”en organisation som bättre kan kvalitetssäkra sina alster”. 

Inte heller tycks tjänstemännen därför ha lyckats med uppgiften att erbjuda 

politikerna avlastning, då den politiska ledningen har fått ägna avsevärd tid 

åt att rätta till eller helt enkelt göra tjänstemännens arbete, och ”blivit alltmer 

insnärjd i operativt arbete och handläggning av ärenden”. Detta tycks hänga 

samman med den politiska ledningens detaljstyrning, som enligt rapporten 

skapat ”en försiktig, räddhågsen och tidvis uppgiven tjänstemannaorganisa-

tion som inte skriver mer än bara precis minimum eftersom alla underlag 

ändå skrivs om i ministerkansliet”. Men tjänstemännen har brustit i att ge 

politikerna avlastning även i den vidare bemärkelsen, att bidra till politikut-

formningen, då ”så lite substans och inspel kom från tjänstemannaorganisa-

tionen” i frågor som gällde vilka områden och länder som skulle ges priori-

tet. Detta kan tolkas som att tjänstemännen helt enkelt inte bjudits in för att 

ge politikerna råd. Konsultbyråns lösning bestod i att göra ett ”omtag”, i 

syfte att minska ”förtroendegapet och den ömsesidiga bristen på förtroende” 

mellan politiker och tjänstemän, att ”tänka sig in i varandras roller”, att 

”skapa en samsyn” och att ”skapa lärandeprocesser” (Ramböll Management 

2012). 

Detta exempel visar att om det brister på en front, finns en stor risk att det 

blir en dominoeffekt, där förtroende och tillit skadas och konflikten cemente-

ras. Det är svårt att säga vad som är hönan och ägget, men i det här fallet 

tycks det som att den politiska ledningen, i enlighet med föreställningen om 

en rollhierarki där politikerna och ytterst statsrådet, får och bör bära en stor 

del av ansvaret för relationen till tjänstemännen. Det är också de som fram-

för allt kritiseras i konsultrapporten och även i medierapporteringen.  

Ett annat exempel på normbrott omnämndes i kapitel fyra. Då handlade 

det om Labour-politikern Tony Benn som enligt Richards och Smith av tre 

anledningar får tjänstemännen mot istället för med sig. För det första hyser 

Benn inte tilltro till tjänstemännen. För det andra respekterar Benn inte tjäns-

temännens expertis och deras tolkning av vad som utgör ’fakta’. Och för det 
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tredje omger Benn sig med alternativa rådgivare (2004:791). Att bete sig på 

detta sätt är därför att begå kardinalfel vad gäller relationen gentemot tjäns-

temännen. 

Tillsammans kan de teoretiska diskussionerna i kapitel fyra, analysen av 

rollförväntningar i de fyra empiriska kapitlen men även insikterna av mer 

generell karaktär i kapitel nio alltså användas som ett ’analysschema’ för 

konflikter mellan politiker och tjänstemän. Vidare studier av normbrott 

skulle därför kunna fördjupa de insikter som denna avhandling gett upphov 

till, av såväl teoretisk som empirisk karaktär. 

Vidare studier av makt- och ledarskiften  

Något exemplet med konflikter på Utrikesdepartementet lär oss är att rela-

tionen mellan politiker och tjänstemän förmodligen är som mest känslig 

innan den ens har hunnit etableras; det vill säga när det just skett ett ledar- 

eller maktskifte (jfr Premfors, Sundström 2007:149). Trots att det gått nästan 

sex år sedan den nya politiska ledningen tillträdde, vilket sammanföll med 

maktskiftet 2006, tycks någon fungerande relation i det här fallet aldrig rik-

tigt ha etablerats. Liksom konflikter tycks även makt- och ledarskiften utgöra 

avsteg från ’normalfördelningskurvan’ i relationen mellan politiker och 

tjänste-män. De förefaller utgöra ’kritiska punkter’ som de måste ta sig ige-

nom. Ett förtroende måste på ett relativt tidigt stadium etableras mellan poli-

tiker och tjänstemän. Och om så inte görs förefaller det kunna få ganska 

förödande effekter såväl på relationen mellan politiker och tjänstemän men 

även i mer generell bemärkelse vad gäller politikutformning och så vidare. 

Och har även denna påverkats har regeringen bevisligen inte möjlighet att 

styra vare sig sitt eget kansli eller i förlängningen – riket.  

Denna tematik – makt- och ledarskiften141 – har dock av utrymmesskäl i 

mångt och mycket behövt negligeras i denna studie, även om den berörts i 

förbigående. Förvisso behandlar Bergströms studie hur oppositionspartier 

blir regeringspartier, alltså processerna kring ett regeringsskifte (1987). Men 

hur de normer och rollförväntningar som politiker och tjänstemän har på sig 

själva och på varandra etableras – eller för den delen inte etableras när ett 

nytt statsråd och/eller en ny politisk ledning tillträtt vet vi ännu ganska lite 

om. Dock har denna avhandlings resultat pekat i en ganska tydlig riktning; 

det är tjänstemännen som lär upp politikerna och fungerar som förmedlare av 

dessa normer och rollförväntningar, även om politikerna i enlighet med före-

ställningen om en rollhierarki redan vid tillträdet har ett ansvar för relationen 

                                                      
141 Denna studies resultat tyder på att det primärt inte är innehållet i politiken som har 

betydelse för hur relationen mellan politiker och tjänstemän fungerar, utan att det som snarare 

har betydelse är just formerna för politikernas styrning av tjänstemännen. På så vis kan ett 

’vanligt’ ledarskifte, som ju är betydligt mer vanliga än regelrätta makt- eller regeringsskiften 

innebära minst lika stora omställningar i denna relation.  
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till tjänstemännen. Visserligen skulle delar av det material som använts till 

denna avhandling kunna användas som grundplåt till en sådan studie. Men 

även här behövs mer fokuserade studier, som med fördel skulle kunna sam-

ordnas med en studie av normbrott och konflikter.  

Vidare studier av risk för undergrävda normer 

Som tidigare beskrevs är ett av denna avhandlings främsta empiriska bidrag 

att ha kunnat visa hur de generella normer och rollförväntningar politiker 

och tjänstemän har på sig själva och på varandra har varit förvånansvärt sta-

bila trots att nästan tre decennier förflutit mellan de två intervjustudiernas 

genomförande. Även om vissa tecken på förändring har kunnat skönjas, 

tycks det handla om grad- snarare än artskillnader mellan de två intervjustu-

dierna. Det handlar därmed inte om antingen stabilitet eller förändring, utan 

stabilitet och förändring, även om tonvikten definitivt ligger på det förra.  

En tolkning av att normerna i stort har förblivit desamma går att hitta i fö-

reställningar om Regeringskansliet och exekutiver i generell bemärkelse som 

politiska organisationer, organisationer som ska hantera komplexa fråge-

ställningar där tempot är högt och där kasten kan vara stora, där politiker och 

tjänstemän är beroende av varandra – och kanske de förra i större utsträck-

ning än de senare. Denna typ av resonemang utvecklades i kapitel fyra, där 

de organisatoriska särdragen hos en core executive diskuterades. Normerna 

överlever för att aktörerna tycker att de är fungerande utifrån deras perspek-

tiv, det vill säga att de hjälper politikerna att genom tjänstemännen få fram 

den politik med vilken de vill försöka styra riket. Att dessa normer ändå inte 

är så normerande att de inte lämnat utrymme för olika typer av politiska 

aktörer med olika behov och preferenser, kan vara ytterligare en förklaring 

till denna stabilitet.  

De förändringar som har skett i relationen mellan politiker och tjänstemän 

är alltså visserligen små. De kan sammanfattas i något ökade klyftor mellan 

politiker och tjänstemän, och som framför allt innebär att politiker och tjäns-

temän tycks ha något mindre omfattande främst informella kontakter med 

varandra. För att få en djupare förståelse för vilken betydelse dessa föränd-

ringstendenser haft med avseende på relationen mellan politiker och tjänste-

män i Regeringskansliet och vad det skulle medföra om dessa utvecklings-

tendenser fortsätter, behöver ett antal mer fokuserade studier utformas. 

Framför allt skulle det behöva undersökas vilken betydelse det haft att Rege-

ringskansliet vuxit i omfattning, vilket inneburit att det går allt fler tjänste-

män på varje statsråd. Som tidigare framkommit har denna avhandling landat 

i föreställningen att relationen mellan politiker och tjänstemän är avhängig 

att varje tjänsteman åtminstone från tid till annan får ha personliga kontakter 

med statsrådet, och att dessa kontakter inte helt kan ersättas med statssekre-

teraren eller representanter för de politiska staberna. De utökade politiska 

stabernas betydelse för denna relation i allmänhet och för tjänstemannarollen 
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i synnerhet skulle därför också behöva studeras mer ingående. Även införan-

det av ytterligare hierarkiska nivåer på departementen är av intresse för när-

het mellan politiker och tjänstemän. Dessa förändringstendenser tycks hänga 

samman med att ett av de organisatoriska särdragen hos en core executive; 

dess relativa litenhet, i sin tur är på väg att förändras. Det finns möjligtvis 

andra förhållanden som bidragit till dessa tendenser, men Regeringskansliets 

ökade storlek är den enskilt mest betydelsefulla omständighet som fram-

kommit i denna avhandling.142  

Det omfattande reformpaket, som brukar benämnas New Public Manage-

ment (Hood 1991, Christensen, Lægreid 2001, Almqvist 2006), där det 

svenska begreppet resultatstyrning kan införlivas (se t.ex. Sundström 2003), 

är omskrivna fenomen som innebär att det offentliga lånar praktiker och 

ideal som härrör från det privata näringslivet, i syfte att uppnå ökad effekti-

vitet. Att separera mål från medel, fakta från politik och inte minst politiker 

från tjänstemän är grundbultar i dessa styrningsideologier. Huruvida denna 

typ av reformer kan ha haft bäring på tendensen till en ökad bodelning mel-

lan politiker och tjänstemän, skulle också behöva undersökas närmare.  

Vidare studier av politiker och tjänstemän i Regeringskansliet  

Som nämnts tidigare i avhandlingen har analysenheterna i denna studie 

framför allt utgjorts av politiker respektive tjänstemän (’då’ respektive ’nu’), 

och inte olika typ av departement, positioner eller för den delen olika typer 

av regeringar (’då’ respektive ’nu’) och så vidare. Dessutom har det gjorts ett 

urval, av positioner såväl som departement, där statsråd, statssekreterare, 

sakenhetschefer, övriga enhetschefer samt chefstjänstemän på tre departe-

ment ’nu’ respektive ’då’ ingått i denna studies urval.  

Denna studie har därför inte inriktats mot att på ett strukturellt sätt jäm-

föra olika departement, med avseende på de normer och rollförväntningar 

som politiker och tjänstemän har på sig själva och på varandra. Tre departe-

ment har alltså ingått i urvalet som gjorts för denna studie. Då inget av dessa 

departement utmärkt sig tyder detta resultat på att det finns övergripande 

normer och rollförväntningar som präglar relationen mellan politiker och 

tjänstemän i Regeringskansliet. För även om någon systematisk jämförelse 

av departement inte gjorts borde uppenbara skillnader ur detta hänseende ha 

framkommit som ett resultat av analysen av det empiriska materialet. Det 

brukar påstås att just det svenska Utrikesdepartementet är ett speciellt depar-

tement, med en mer anglosaxisk organisering där stora delar av utrikesför-

valtningen är inkorporerad i departementsstrukturen. Inte minst sticker det ut 

                                                      
142 I någon mån behöver möjligtvis även Europeiseringen studeras, även om denna process 

inte har gjort ett särskilt stort avtryck med avseende på relationen mellan politiker och 

tjänstemän.  
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på grund av sin storlek. Även om det måste ske med viss försiktighet visar 

exemplet med konflikterna på Utrikesdepartementet som diskuterades ovan, 

på att de resultat som denna avhandling gett upphov till kan användas för att 

belysa relationen mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet också 

på andra departement. Samma typer av normer tycks gälla där som på de 

departement som ingått i denna studie. Detta tyder därmed på att urvalet av 

departement blir mindre avgörande än det annars skulle ha varit. På ett mer 

generellt plan vet vi dock att det finns skillnader mellan olika departement 

(se t.ex. Jacobsson 1984, Larsson 1986, Premfors, Sundström 2007). Det kan 

gälla faktorer som att de har att hantera olika typer av politikområden, att de 

har olika funktioner, att de är olika stora, och att olika departement har olika 

relationer till varandra, såväl som att deras interna organisationsstruktur kan 

variera i något avseende. Detta tyder möjligtvis i sin tur på att skillnader 

mellan olika departement skulle ha mer att göra med andra faktorer än med 

tjänstemännens relation till den politiska ledningen. Att det tycks se ut på 

detta vis är inte motsägelsefullt. Det skulle kunna förstås som att de mer 

generella normerna som tycks finnas i Regeringskansliet, som analysen som 

gjorts i denna avhandling kunnat fånga upp, kan förfinas och – och variera – 

mellan de olika departementen. Det kan därför alls inte uteslutas att det finns 

mer specifika departementsnormer, som skulle kunna betraktas som ’under-

normer’, som utformningen av denna studie inte lyckats göra rättvisa. För att 

fånga upp dessa skulle en framtida studie behöva inriktas just mot att jäm-

föra normer på olika typer av departement.  

Inte heller har samtliga positioner som är relevanta för relationen mellan 

politiker och tjänstemän i Regeringskansliet varit inkluderade i denna studie. 

Också här utformades den uppföljande studien med tanke på möjlighet till 

jämförbarhet mellan de två intervjustudierna. Det finns därför positioner, 

företrädesvis handläggande tjänstemän (och då främst departementssekrete-

rare) och politiskt sakkunniga, som inte ingår i denna studies urval. Det är 

möjligt att särskilt dagens handläggande tjänstemän skulle ha spätt på bilden 

av en ökad distans mellan politiker och tjänstemän, eftersom det får förmo-

das att chefer oftare har kontakter och större kontaktytor mot politikerna än 

de handläggande tjänstemännen. Det brukar även påstås att ju högre upp i 

hierarkin man kommer, desto lojalare mot politikerna tenderar tjänstemän-

nen att vara (Egeberg 2003:122f, Premfors, Sundström 2007:153). Särskilt 

intressanta tycks tjänstemän som är specialiserade på sina områden vara, då 

dessa i högre grad förefaller vara inblandade i konflikter med politikerna 

(Premfors, Sundström 2007:149, jfr Peters 1987:275f). Då den allenarådande 

bilden som framkommit i denna undersökning är av lojala tjänstemän, skulle 

det trots allt förvåna om bilden skulle ha förändrats på ett genomgripande 

plan av denna positions medverkan i studien. Att tjänstemännen är lojala mot 

politikerna – också i bemärkelsen att de vid behov kan säga ifrån – var de 

slutsatser som drogs av Premfors och Sundström, som analyserade enkätdata 

där samtliga handläggare i Regeringskansliet ingick i urvalet. I praktiken var 



 257 

skillnaderna i lojalitet mellan handläggare och deras chefer inte särskilt stor 

(Premfors, Sundström 2007:142ff). Den andra gruppen som inte ingått här, 

politiskt sakkunniga, framför allt av det skälet att den inte ingick i den äldre 

intervjustudien hade förmodligen inte heller gett någon diametralt annan bild 

om de trots allt hade tagits med. Att de har blivit ett ’naturligt’ inslag i de-

partementslivet, ibland på gott, ibland på ont, har ändå framkommit i denna 

undersökning. Det har dessutom i tidigare studier visat sig att de politiskt 

sakkunniga i hög grad är delaktiga i styrningen av departementet, av tjäns-

temännen, men att de inte är självständiga aktörer utan att de agerar på dele-

gation av statsrådet och den övriga politiska ledningen (Ullström 2011:326). 

Denna slutsats är i hög grad överensstämmande med de resultat som fram-

kommit i denna avhandling, där tjänstemännen näppeligen kan ses som aktö-

rer som agerar på eget bevåg. Möjligtvis hade denna grupps medverkan dock 

kunnat spä på bilden av de politiska staberna som ett kollektiv kontra tjäns-

temannaorganisationen som ett annat kollektiv. Även hur relationen mellan 

olika positioner inom politiker- respektive tjänstemannakollektiven ser ut 

och fungerar skulle behöva studeras mer ingående.  

Inte heller har analysen som gjorts i denna avhandling kunnat ge rättvisa 

åt de variationer i relationen mellan politiker och tjänstemän som uppkom-

mer till följd av att olika statsråd är medlemmar i olika typer av regeringar. 

Resultaten har dock pekat i riktning mot att tjänstemännen i enlighet med 

föreställningen om en rollhierarki anpassar sig till olika statsråd och deras 

behov och förutsättningar. Denna anpassning skulle delvis kunna vara bero-

ende av vilken typ av regering statsråden representerar. Mer precist hur 

dessa variationer ser ut skulle vi också behöva veta mer om.  

Eftersom denna studie inte har fångat upp alla typer av departement, typer 

av regeringar, och inte heller samtliga de positioner som skulle vara rele-

vanta för att till fullo förstå samspelet mellan politiker och tjänstemän, kan 

det mycket väl tänkas att de mer fokuserade studier som föreslagits ovan 

skulle kunna utformas för att fånga upp fler aspekter av relationen politiker 

och tjänstemän än vad som varit görbart i denna avhandling. Åtminstone att 

inkludera fler positioner skulle ske mer eller mindre ’naturligt’ vid en pro-

cess- och/eller fallstudie. Detta för att ytterligare precisera förståelsen för 

denna relation och vad som påverkar variationer i den. 

Vidare studier av politiker och tjänstemän på olika arenor  

Ovan beskrevs hur ett av denna avhandlings bidrag har varit att utveckla en 

tolkningsram utifrån vilken relationen mellan politiker och tjänstemän i 

andra (politiska) organisationer, skulle kunna studeras. I den här avhandling-

en har det kunnat visas att den så kallade core executive-litteraturen har kun-

nat användas för att göra en analys av politikers och tjänstemäns rollförvänt-

ningar på sig själva och på varandra även i Regeringskansliet. Detta pekar i 

riktningen mot att de åtminstone övergripande normer som diskuterades i 
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kapitel fyra i hög grad är relativt allmängiltiga, trots den utbredda föreställ-

ningen om uniciteten hos den svenska dualismen. Huruvida de rollförvänt-

ningar som mejslats fram i denna avhandlings empiriska kapitel är mer kon-

textberoende skulle behöva studeras. Men den teoretiska tolkningsram som 

kapitel fyra utgörs av baseras – förutom den svenska – framför allt på anglo-

saxiskt inriktad litteratur. Därför behövs en öppenhet för att normerna och 

metoderna som kringgärdar relationen mellan politiker och tjänstemän kan 

se ut på andra sätt i andra välfungerande exekutiver. För den delen vet vi inte 

om de över huvud taget är normstyrda, eller huruvida de är organiserade på 

ett helt annat sätt än genom normer som den svenska och den brittiska verkar 

vara.143  

Att detta grepp varit fruktbart öppnar för att göra komparativa studier där 

det svenska Regeringskansliet jämförs med andra länders exekutiver. Sådana 

skulle behövas för att ytterligare kunna stärka – eller för den delen avfärda – 

argumentet om att organisationer av Regeringskansliets slag måste förstås 

och studeras just som en speciell typ av organisation. Politiker kan dock 

möta tjänstemän på andra arenor än den som utgörs av exekutiven, den arena 

som har studerats i denna avhandling. Politiker möter också tjänstemän på 

andra nivåer: i staten mer generellt, i kommuner och landsting, men även på 

EU-nivå.144 Dessa arenor kan studeras för sig, men också jämföras sinsemel-

lan. För att ytterligare kunna stärka det just nämnda argumentet, och för den 

delen att (normerna i) offentliga organisationer mer generellt är av särskild 

art, skulle jämförande studier mellan hur normerna mellan medarbetare och 

ledande personer i offentliga såväl som icke-offentliga komplexa organisa-

tioner ser ut och fungerar vara behövliga. 

Denna undersökning har visat hur viktigt det är att det finns ett förtroende 

mellan politiker och tjänstemän. Det är genom detta som politikerna ytterst 

kan styra tjänstemännen och sitt kansli. Därför aktualiseras frågan om hur 

det står till med förtroende och tillit i andra offentliga organisationer, i ett 

tidevarv där fenomen som kontrakt, kontroll, uppföljning och granskning 

dominerar (Power 1997, Lindgren 2006, Johansson, Lindgren 2013). Eller 

för att formulera det annorlunda, hur påverkar denna typ av fenomen det 

förtroende mellan olika personer, positioner och nivåer som borde finnas 

även i andra offentliga organisationer, och vad innebär avsaknad av internt 

                                                      
143 Som vi såg i kapitel fyra kännetecknas Storbritannien enligt Page och Jenkins av en norm-

based approach, även om de samtidigt ifrågasätter att det skulle vara det enda exemplet. De 

menar att detta endast är ett sätt att organisera den här typen av organisation. Andra sätt att 

organisera och hantera konflikten mellan hierarki och expertis kan exempelvis vara att upprät-

ta parallella hierarkier för kontroll eller att kooptera teknisk expertis på höga politiska nivåer 

(Page, Jenkins 2005:173ff). 
144 Bengtsson studerade samspelet mellan politiker och tjänstemän i kommunala organisa-

tioner (2012). Det finns uppenbara beröringspunkter mellan de resultat som där framkom och 

de resultat som framkommit i denna avhandling, men komparativa studier av detta slag saknas 

alltså. 
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förtroende och tillit för offentlig verksamhet? Denna fråga öppnar också upp 

för jämförande studier.  

Om tillträde ges: ett metodologiskt dilemma 

Ett antal uppslag till vidare studier har just föreslagits. Men om vi vill kunna 

fortsätta att genomföra studier på det svenska Regeringskansliet är det en 

lika relevant fråga om sådana kommer att kunna genomföras i framtiden, 

som vilka studier som i så fall skulle vara relevanta att genomföra.  

Även om antagandet att relationen mellan politiker och tjänstemän i 

grunden är konfliktfylld skulle göras, är det alltså svårt att finna empiriska 

exempel på konflikter mellan politiker och tjänstemän. Det kan bero på två 

saker. För det första på grund av att konflikter faktiskt inte är särskilt van-

liga. Men det finns också en andra, metodologiskt försvårande, aspekt. Trots 

att vi vet att konflikter ändå förekommer så tycks det, åtminstone i Rege-

ringskansliet, finnas en tendens till att politiker och tjänstemän försöker 

skydda varandra – det vill säga i slutändan också sig själva och sitt eget 

rykte. De sköter därför eventuella konflikter så internt som möjligt, i enlighet 

med föreställningen om att politiker och tjänstemän ingår i en bygemenskap 

(Peters 1987:259f, Premfors, Sundström 2007:127ff). Både politiker och 

tjänstemän försöker skydda varandra från utifrån kommande ’hot’, såsom en 

medial granskning i samband med en intern konflikt. Detta står därför i mot-

sats till föreställningar om att politiker och tjänstemän deltar i ett (offentligt) 

blame game (jfr Hood 2011, Hood, Lodge 2006:182ff). Och benägenheten 

att skydda varandra gör att en utomstående trots allt inte får den fullödiga 

berättelsen om vad som sker i relationen mellan politiker och tjänstemän 

(Barker, Wilson 1997, jfr Sundström, Premfors 2006).  

Även om detta metodologiska dilemma visserligen föreligger, så har det i 

denna avhandling argumenterats för att det inte nödvändigtvis finns en mer 

’objektiv’ bild än den bild som intervjupersonerna själva ger. Istället har 

deras egna föreställningar, som huvudsakligen gav en bild av just en byge-

menskap, i kombination med inslag av den formellt legala modellen, fått 

bidra med en tolkning av hur relationen dem emellan fungerar (Premfors, 

Sundström 2007:127ff, jfr Peters 1987). Denna föreställning stämmer väl 

överens med föreställningen om att aktörers föreställningar och i förläng-

ningen handlande styrs av lämplighetslogik snarare än en mer rationalistiskt 

klingande konsekvenslogik. Och när det gäller just normer och rollförvänt-

ningar, och inte hur något faktiskt förhåller sig, blir detta inte heller ett lika 

stort problem, eftersom dessa förväntningar i sig bidrar med förståelse för 

hur relationen mellan politiker och tjänstemän fungerar.  

Men att organisationer av Regeringskansliets slag sluter sig inåt kan ändå 

vara en tendens på uppåtgående. Tyvärr verkar det finnas tecken på att Re-

geringskansliet sluter sig för såväl journalister som forskare. Detta kan ha att 

göra med den ökade granskning politiker i allmänhet och Regeringskansliet i 
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synnerhet möter, kanske framför allt från media (jfr Wallin m.fl. 1999:157f, 

Erlandsson 2008, Ullström 2008). Ett exempel är att det visade sig vara svårt 

att få ut handlingar från Näringsdepartementet som fått stå för notan då nä-

ringsministerns politiska stab haft julfest (Thurfjell 2012). Detsamma hände 

i samband med Försvarsdepartementets hantering av handlingar i samband 

med regeringens inblandning i vapenfabriker i Saudiarabien (Röstlund 

2013).145 När Larsson och Borg genomförde sin intervjuundersökning i bör-

jan av 1980-talet stötte de inte på några större svårigheter att få statsmi-

nistrar, statsråd eller statssekreterare att ställa upp på att bli intervjuade. 

Detta kan jämföras med de problem som uppstod att få framför allt nu sit-

tande statsråd att bli intervjuade, såväl som ett märkbart bortfall på För-

svarsdepartementet, i detta avhandlingsprojekt.146 Det behöver inte, men kan 

heller inte uteslutas att detta tyder på en förändring av attityder till att som 

statsråd bli intervjuad för ett forskningsprojekt. Att besitta makt är att ta 

ansvar, och en del av ansvarstagandet är att utsätta sig för insyn och gransk-

ning, och så även att göra sig tillgänglig för forskningen. Denna svenska 

tradition av öppenhet är förhoppningsvis inte en tradition på upphällningen.  

På detta vis är det nästan ironiskt att konflikterna på Utrikesdepartementet 

kom att utspelas för i det närmaste öppen ridå. Och detta efter att den poli-

tiska ledningen, vars intresse av att hålla den här typen av missförhållanden 

dolda för yttervärlden, på eget initiativ involverat en konsultbyrå vilken kom 

att skriva en rapport som i enlighet med offentlighetsprincipen blev diarie-

förd och därefter spridd via medias bevakning. Inte nog med att denna kon-

flikt blev offentlig, dessutom kom den, eller åtminstone dess eftermäle, att 

sättas på pränt. Inledningsvis i detta avsnitt föreslogs att fortsatta studier 

borde utgöras av fall- och processtudier. Konflikterna på Utrikesdepartemen-

tet uppfyller merparten av de ’parametrar’ för vidare studier som har diskute-

rats i detta avsnitt; annat departement, involverar fler positioner, normbrott, 

makt- och ledarskifte, att förklara stabilitet respektive förändring. På så vis 

tycks detta fall vara en god kandidat till en fall- och processtudie, kanske 

med särskilt goda möjligheter till tillgänglighet just då den redan har utspe-

lats för öppen ridå. 

Avslutande ord: en stabil och fragil relation 

Den här avhandlingen har visat att relationen mellan politiker och tjänstemän 

i Regeringskansliet till stor del präglas av stabilitet och kontinuitet, vilket 

                                                      
145 I bägge dessa fall kritiserade Konstitutionsutskottet i ett granskningsbetänkande dessa två 

departement för hur handlingar som rört dessa två ärenden hanterats (2012/13:KU20).  
146 Av totalt 40 i urvalet ingående statsråd ställde 36, eller 90 %, upp på en intervju i Larssons 

och Borgs studie. Detta kan jämföras med att av totalt 16 (i det ursprungliga urvalet ingående) 

statsråd ställde 11 stycken, eller cirka 69 % upp på en intervju i den uppföljande studien.  
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inte kan förstås på annat sätt än att det handlar om att det finns verksamma 

institutioner och normer som kringgärdar denna relation. Att dessa institut-

ioner tycks ha bestått kan vara just därför att de genom åren kunnat erbjuda 

enskilda aktörer – såväl olika politiker och partier som olika regeringar – en 

flexibilitet. Som diskuterades i kapitel fyra, var också tanken med regerings-

formens sparsamma reglering av regeringen och dess kansli just en flexibili-

tet för olika aktörer med olika behov och preferenser. Som vi också såg i 

kapitel fyra karaktäriseras organisationer av Regeringskansliets slag av bland 

annat osäkerhet, komplexitet och ständig överlastning. Föreställningen om 

Regeringskansliet som en politisk och inte en politiskt styrd organisation 

(Premfors, Sundström 2007:181ff, Ullström 2011:38ff, jfr Larsson 1986), 

kan hjälpa till att förstå varför kansliet trots högt ställda förväntningar på 

rationalitet och konsistens kan erbjuda den regering och de politiker som 

tillfälligtvis bevistar organisationen flexibilitet och som förmår dessa politi-

ker att, via tjänstemännen, agera handlingskraftigt.  

Samtidigt har det uppvisats vissa tecken på att förändringar i relationen 

har skett, eller håller på att ske. Dessa förändringar kan sammanfattas i en 

antydan till ökade avstånd mellan politiker och tjänstemän. Föreställningen 

om Regeringskansliet som en politisk organisation ställer därför föreställ-

ningen om en politisering av Regeringskansliet i en något annan dager. I 

någon mening har kansliet åtminstone under så lång tid som den här under-

sökningen har kunnat sträcka sig, varit politiserat, i meningen politiskt. 

Denna undersökning har i termer av Regeringskansliet som en politisk orga-

nisation dock gett upphov till två motverkande tendenser. Å ena sidan tycks 

kansliet i ökande grad ha blivit en renodlad politisk organisation. Men den 

har samtidigt kunnat visa tendenser till en ökande tudelning av departemen-

ten, tendenser till att tjänstemännen kommer längre ifrån politikerna och där 

de blir mer av ’opolitiska’ rådgivare. Föreställningen om en politisk organi-

sation föranleder därför snarare en oro för en avpolitisering av såväl politi-

ker- som tjänstemannarollerna (jfr Premfors, Sundström 2007:191ff). Ibland 

hörs också sådana röster i debatten. Möller och Erlandsson hävdade visserli-

gen att det är viktigt med närhet mellan politiker och tjänstemän, men fram-

förde ändå lösningen att öka avståndet mellan politiker och tjänstemän ge-

nom en renodling av rollerna (2009:22, 75, 83). Den politisering vi i enlighet 

med denna avhandlings resultat bör oroa oss över är snarare den som leder 

till större politiska staber, en utveckling som visserligen tycks ha avstannat, 

men som kan riskera att leda till större avstånd mellan politiker och tjänste-

män (Premfors, Sundström 2007:190ff, jfr Ullström 2011:319f). Egentligen 

kan det tyckas vara konstigt, till och med rent språkligt, att det talas i termer 

av ’den politiska staben’. Om nu myndigheten Regeringskansliet är rege-

ringens stab riskerar den här språkanvändningen att skapa ökade klyftor mel-

lan politiker och tjänstemän i departementen där tjänstemännen får en mer 

’opolitisk’ traditionell tjänstemannaroll.  
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Även om resultaten i denna avhandling alls inte tyder på att det är omöj-

ligt att göra skillnad på politik och förvaltning, på politiker och tjänstemän, 

implicerar dess resultat ändå att det alls inte bara är av godo att myten om en 

tydlig gräns mellan politik och förvaltning existerar i praktiken. Tvärtom kan 

det vara klart negativt för relationen mellan politiker och tjänstemän att 

denna myt omhuldas, eftersom det kan skapa större klyftor mellan politiker 

och tjänstemän än särskilt den här typen av organisation är behjälpt av. Från 

att ha varit ute i kylan, har dikotomin politik-förvaltning sedan 1980-talet 

upplevt en renässans, för att numera stå sig stabilt inom den så kallade con-

trol of bureaucracy-litteraturen (Frederickson, Smith 2002:16). Den teore-

tiska idealtypen har även blivit en utbredd bild av den ideala förvaltningen 

(jfr Peters 1987:258, Jacobsson, Sundström 2006:172f). Denna distinktion är 

väldigt praktisk, om man åtminstone teoretiskt vill kunna göra en distinktion 

mellan politik och förvaltning, mellan politiker och tjänstemän. Men det 

stannar inte vid detta. Det kan finnas ett intresse hos praktikerna själva för 

dess upprätthållande. Den kan därför riskera att bli ett medel för politikerna 

att undfly sitt ansvar, som därmed kan hålla ifrån sig frågor som är obe-

kväma, samtidigt som tjänstemännen kan hävda att de inte sysslar med poli-

tik utan bara med ’strikt sakliga överväganden’. På så vis kan föreställningen 

om en uppdelning mellan politik och förvaltning, som egentligen syftar till 

att upprätthålla politikernas auktoritet i förhållande till tjänstemännen, para-

doxalt nog ge tjänstemännen ett ökat inflytande samtidigt som politikerna 

kan ducka för sitt ansvar (jfr Ehn 1998:99, Svara 2001). Och denna tendens 

tycks öka i takt med politikernas överlastning (jfr Jacobsson 1984:189f, Pe-

ters 1987:264f). Den kan således dölja att tjänstemännen faktiskt har, och 

ofrånkomligen måste ha makt och inflytande i en organisation av Regerings-

kansliets slag, om än inte i den traditionella meningen (jfr Lukes 2005, 

Bengtsson 2012, Hysing, Olsson 2012). Tjänstemännen har inflytande, men 

detta måste vägas upp av starka, närvarande och ansvarstagande politiker. 

Härvidlag har forskningen också ett ansvar – en teoretisk distinktion får inte 

samtidigt göras till en normativt önskvärd sådan.  

Trots de reformer och förändringar som både Regeringskansliet som or-

ganisation och den svenska statsförvaltningen genomgått tycks de dock inte i 

någon större utsträckning ha påverkat relationen mellan politiker och tjäns-

temän i Regeringskansliet. Med andra ord, den här relationen i den här typen 

av organisation tycks å ena sidan vara en stabil, robust och motståndskraftig 

relation, just då den tycks ha stått emot tidens tand, och kanske just därför att 

den har kunnat erbjuda olika aktörer flexibilitet – men å andra sidan är den 

bräcklig och utsatt för allehanda reformer, och då inte endast sådana som är 

tänkta att ta sikte på just den här relationen.  

Visserligen förändras institutioner oftast långsamt (Premfors m.fl. 

2003:44). Richards och Smith för ett resonemang som går ut på att reformer 

som genomförts i Storbritannien riskerar att hota det som de menar är ett 

grundläggande drag i The Westminster model, nämligen en i grunden välfun-
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gerande relation mellan politiker och tjänstemän. De varnar samtidigt för att 

för stora avsteg från denna modell kan leda till ökade konflikter mellan poli-

tiker och tjänstemän, och menar att det krävs en hel del ansträngningar för 

att gifta samman denna stolta tradition med dessa reformer (Richards, Smith 

2004:797f). De lyfter därför frågan hur mycket (mer) förändringar den här 

relationen faktiskt tål: 

[U]nless some attempt is made to reconcile these new themes of reform with 
existing institutional practices, then the tradition of the Westminster model as 
a legitimizing force used by officials and ministers may no longer be sustain-
able (Richards, Smith 2004:799). 

‘t Hart och Wille är inne på samma linje (2006:143f, jfr Peters 1987:262ff). 

Detta resonemang kan mycket väl appliceras också på det svenska Rege-

ringskansliet, där relationen mellan politiker och tjänstemän liksom i Storbri-

tannien tycks vara i huvudsak harmonisk.147 Detta tycks vara understött av de 

bägge ländernas förvaltningstraditioner. Visserligen kan den svenska för-

valtningsdualismen påstås leda till flera nackdelar såsom ett försvårat an-

svarsutkrävande, och koordinerings- och styrningsproblem (se t.ex. Premfors 

m.fl. 2003:252f, Bäck, Larsson 2006:361f). Men detta tycks i så fall snarare 

gälla för relationen mellan regeringen och myndigheterna. Internt i Rege-

ringskansliet förefaller den organisatoriska tudelningen och kansliets litenhet 

ha borgat för en relativ närhet och relativt hög grad av samsyn mellan politi-

ker och tjänstemän. Visserligen är Regeringskansliet relativt sett fortfarande 

en liten organisation (Page 2012:87ff). Men denna harmoni, eller snarare 

balans, riskeras om man inte hanterar den här relationen och de särdrag som 

Regeringskansliet har varsamt. Fortsättningsvis bör politiker och tjänstemän 

betraktas som medspelare och inte motspelare, och fortsättningsvis bör dis-

kussionen utgå från att förtroende och tillit råder och bör råda i relationen 

mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet, såväl i organisationer av 

detta slag generellt (jfr Jacobsson, Sundström 2006:173).  

Utökade avstånd mellan politiker och tjänstemän (till exempel i termer av 

större staber, enheter och departement), ökad formalisering i interaktionen, 

införandet av fler organisatoriska nivåer, samt politiker och tjänstemän som 

inte vill kännas vid att även tjänstemännen har att utföra ’politiska’ uppgifter 

bör därför motverkas. Politiker och tjänstemän i Regeringskansliet bör även 

fortsättningsvis ingå i en – inte alltför stor – gemenskap. Det är en grundför-

utsättning för att det villkorade förtroendet mellan politiker och tjänstemän 

ska kunna upprätthållas.  

                                                      
147 Det bör även tilläggas att den bild som getts här; av en relativt välmående och harmoniskt 

kansli, inte nödvändigt gäller för de horisontella relationerna i en organisation av Regering-

skansliets slag. Där vet vi att det pågår (och menar en del, bör pågå) revirstrider mellan olika 

enheter och departement (se t.ex. Larsson 1986:275ff, Moran 2005:115, Premfors, Sundström 

2007:185ff).  
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Summary 

One of the major issues in the research field of public administration is the 

potentially problematic relationship between politicians and civil servants – 

not least a key aspect of democracy. This thesis contributes to this seemingly 

perpetual discussion. It does so by taking on a specific case of this relation-

ship: the one between politicians and senior civil servants in the Government 

Offices of Sweden. In the Swedish Instrument of Government, it is stipulated 

that the government governs the realm – assisted by the civil servants in the 

Government Offices. Indeed, a common way to describe this dilemma is to 

ask how a small number of politicians, often laymen, are able to steer and 

control a much greater number of civil servants, often experts. In this thesis 

the argument goes that in an organisation like the Government Offices, i.e. a 

core executive, the question must be formulated somewhat differently. 

Hence the dilemma is how the politicians can steer the civil servants, and yet 

keep their agency.  

It has been more common – and still is – to assume that the relationship 

between politicians and civil servants is adversarial and that the driving force 

of these actors is self-interest, as argued within a rational choice perspective. 

In this thesis, the point of departure is instead that these actors act according 

to norms/institutions in their surroundings, as presumed within the perspec-

tive of sociological institutionalism, also known as neoinstitutional organi-

sational theory. The aim of the thesis is hence to describe and try to under-

stand this specific relationship, with reference to the norms/institutions cir-

cumscribing this relationship and more specifically, the respective role ex-

pectations of the two groups.  

The thesis is based on two extensive qualitative interview studies, one 

carried out in the early 1980’s and one undertaken more recently. To a great 

extent, the design of the latter study was similar to the first one. In this thesis 

it therefore has been possible to analyse whether the role expectations have 

changed or remained stable during the last few decades. However, at least 

parts of the first study had not been published before. For that reason this 

thesis is not, at least not in a strict sense, a replica of the first study. Alto-

gether around one hundred interviews with politicians and civil servants 

have been analysed. Previously, no comprehensive study has been made of 

this particular relationship in Sweden.  

The research process can be characterised as ‘abductive’, where theoreti-

cal and empirical depictions have developed in parallel. The theoretical 
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chapter in the thesis must therefore be seen as a contribution in itself, rather 

than an analytical tool. In that chapter a (theoretical) solution to the research 

problem mentioned above is presented. The theoretical contribution is divid-

ed into three sections. In the first section several features of a core executive 

are described. The conclusion here is that this kind of organisation must be 

considered as a political, rather than a politically controlled organisation. In 

the second section previously described norms surrounding the relationship 

between politicians and civil servants are discussed. Here the conclusion is 

that the relationship between the two groups is – normally – characterised by 

harmony rather than conflict. In the last section of the chapter methods used 

by both politicians and civil servants to achieve vertical coordination are 

described. The conclusion in this section is that these methods ensure that 

the relationship can function although politicians and civil servants are not 

constantly interacting.  

The empirical chapters have certainly been inspired by the interpretation 

of the relationship made in the theoretical chapter. But the analysis is rather 

based on the empirical observations; politicians’ and civil servants’ own 

descriptions. In many previous studies on roles in public administration, 

specific roles – for example those of ministers or senior civil servants – have 

been analysed separately. In this thesis, the relationship between politicians 

and senior civil servants is studied as a relationship. Hence, the analysis 

focuses on the role expectations of these two groups; their expectations of 

themselves and of the opposite group.  

The first two empirical chapters focus on expectations directed at politi-

cians, and the last two on expectations directed at civil servants. The conclu-

sion in the first empirical chapter is that the politicians are expected to main-

tain the hierarchy in the ministry, but at the same time they are expected to 

govern in a way that enables the involvement of the civil servants. In addi-

tion, the politicians are expected to guide the civil servants in a rather infor-

mal manner. In the second empirical chapter the conclusion is that the politi-

cians are expected to respect the civil servants and their experience and 

knowledge, not least when it comes to working methods. To at least occa-

sionally – and even more important regularly – be on hand for the civil serv-

ants, is included in this expectation. The conclusion of the third empirical 

chapter is that the civil servants are expected to provide politicians with tai-

lored advice, which certainly must be accurate and factual. But at the same 

time they are expected to give the politicians ‘political’ advice. They must 

not be ‘yes men’. In the last of the four empirical chapters the conclusion is 

that the civil servants are expected to unload the politicians and fill the gaps 

that occur when they have to fulfill their more external duties as politicians.  

The main finding in this thesis is that the role expectations of politicians 

and civil servants to a high extent correspond, and have remained relatively 

stable over time. The relationship between politicians and civil servants is 

based on norms such as trust, delegation and yet relatively close interaction. 
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If the norms are adhered to, politicians are unloaded by the civil service in 

order to handle their external responsibilities. They are thus able to maintain 

their agency.  

The division of labour in this type of organisation is not based on differ-

ent tasks performed in the policy-making process. Work in the ministry is a 

team effort, although politicians and civil servants adopt somewhat different 

roles. Hence, politicians assume responsibility for all actions and decisions – 

also those undertaken by the civil servants – within the ministries, while civil 

servants offer politicians protection and security.  

Although the relationship between politicians and civil servants is rela-

tively informal, a passive hierarchy of roles ensures the superiority of politi-

cians and more specifically of the minister. Civil servants adapt to roles tak-

en by politicians, while providing guidance to the politicians on how to be-

have in office. They still prefer ministers who, for example, are strong and 

know – at least at a general level – what they want to accomplish, but at the 

same time ministers are expected to listen to the advice of the civil servants.  

Normally, the relationship between these two groups is characterised by 

cooperation and dependence. But if politicians or civil servants are not act-

ing according to the norms, conflicts are likely to occur. The minister’s first 

period in office is in this sense extra sensitive, and requires that both politi-

cians and civil servants adapt to each other. Their relationship therefore is, 

and must be, based on trust. However this trust is conditional – in both ends.  

Both politicians and civil servants also have to handle potential internal 

role conflicts. Politicians have to balance between respecting their own role 

in the departmental hierarchy, and respecting the expertise of the civil serv-

ants. Civil servants, on the other hand, have to balance between informing 

and advising the politicians, and thereby running the risk of taking up too 

much of their time, and to offer them relief and thus taking the risk of not 

giving them enough advice and information. At the same time, this relation-

ship is characterised by flexibility; particularly but not especially civil serv-

ants are expected to adapt to the diverse preferences of politicians. In ac-

cordance to the notion of a hierarchy of roles, the politicians and especially 

ministers have the privilege of choosing what this balance should look like. 

It may differ from minister to minister. This flexibility also protects the gov-

ernment as a whole, since civil servants will be able to serve a range of min-

isters. The form of the policy process is of greater concern to the civil serv-

ants than the actual content of policy. For civil servants the partisan inclina-

tions of politicians are subordinate to these kinds of demands. 

These results indicate that the norms that surround the relationship be-

tween politicians and civil servants are quite powerful. Politicians and civil 

servants seem to know their respective roles. In other words, this means that 

the supremacy of the politicians is maintained, while the expertise of the 

civil servants is retained.  
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However, some tendencies towards a departure from these norms have 

been revealed in the thesis. These tendencies can be summarised as a slightly 

increased distance between politicians and civil servants. Two factors appear 

to be especially important for this development. In recent decades, the Swe-

dish Government Offices, well known for its relatively small size, has grown 

bigger. The number of employees in general and the political appointees in 

particular, has increased although this trend seems to have ceased recently. 

In the relationship between politicians and civil servants in an organisation 

of this kind, the distance between the two groups must not be too excessive. 

In this case, size seems to matter a great deal. Although this relationship is 

certainly flexible, it is at the same time fragile in the sense that it is exposed 

to various attempts at reform. 

In this thesis the reconstruction and use of an older interview study in or-

der to make a ‘follow-up’ has proven to be successful. One of the main con-

tributions of this study has been to describe and understand the norms that 

circumscribe the relationship between politicians and civil servants. Hence 

future studies on the relationship between politicians and civil servants in 

this type of organisation may profitably focus on what happens with the rela-

tionship when conflicts occur, i.e. when the norms are violated by either 

politicians or civil servants, or by both groups.  

Moreover, the thesis makes contributions to a number of recurring discus-

sions in public administration. One of these contributions is that this thesis 

has shown that studying roles in a relationship has been profitable. Another 

contribution is to present a theoretical framework from which similar rela-

tionships can be studied. Both its theoretical – to sort and discuss previous 

research on the topic – and its empirical contributions, should be considered 

parts of this framework. A different contribution is that the theoretical per-

spective used in this thesis does not exclude the possibility that actors also 

may be driven by self-interest. On the contrary, the interests of both groups 

to a large extent coincide. However, the self-interest of especially the civil 

servants is overruled by the socially accepted norms in the event of a conflict 

of interest. Yet another suggested contribution is that the theoretical concept 

of trust is more fruitful in seeking to understand this relationship than the 

previously prevalent concept of loyalty. Henceforth, politicians and civil 

servants in this type of organisation should, at least as a starting point, be 

considered as team-mates rather than opponents. Trust, although conditional, 

prevails and must prevail in their relationship.  
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