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ABSTRACT
The Government’s power of appointment is the most important instrument for governing the
state administration and it can be traced back to the Middle Ages in Swedish history. Although
the power of appointment has been criticized several times, it still looks essentially the same
now as it did then. In 2006 the new centre-right coalition (Alliansen) decided to reform the
power of appointment policy, to change the traditionally closed procedures. Historical
institutionalism states that institutions are seen as old and difficult to change. Thus, the long
history of the power of appointment could have a part in the explanation of why the institution
has not come to any significant change. The purpose of this study is to describe and examine
the reform, and the effects which may have derived from it, by using policy analysis with parts
of intervention theory. This study has also sought to give an explanation, based on mechanisms
of path dependence, to why the power of appointment has managed to stay stable throughout
history which may have affected the opportunities and obstacles faced by the reform. The results have shown that the reformation of the power of appointment policy has changed the
procedure, since the entire recruitment process now, to a greater extent, is documented and
saved in files relating to employment matters. But since there have been recruitments of agency
heads that at first sight appear to have followed the reform but when analysed closer has shown
that this has not been the case, the question still remains whether the reformation of the procedure in some cases actually has affected the final appointments at all. The conclusion is that the
power of appointment to some extent is change resistant, which largely can be related to the
fact that the institution is old and stable. The recruitment procedure has a long tradition of closed
appointments which could be the reason why it has been so difficult to change.
Nyckelord: Utnämningspolitiken, utnämningsmakten, Alliansens reform, nyinstitutionell teori,
historisk institutionalism, stigberoende.
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1. INLEDNING
Den svenska förvaltningsmodellen bygger på dualism vilken har en lång tradition i Sverige och
är unik i sitt slag. Dualismen är förvaltningsmodellens viktigaste egenskap (Premfors et al.
2009:51, 62) och utgör tillsammans med öppenhet och korporatism, kärnan i den svenska
förvaltningen. Öppenheten kännetecknas i sin tur av offentlighetsprincipen vilken garanterar
befolkningens rätt till insyn i den statliga verksamheten (Bengtsson 2012:137). Inom ett
synnerligen avgränsat område, utnämningspolitiken, är denna offentlighet dock näst in till
obefintlig. Det är regeringens lagstadgade rätt att utnämna myndighetschefer, vilket även ger
den viss möjlighet att styra de specifika myndigheterna. Utnämningsmakten har anor sedan
medeltiden i och med kungens makt att utse de rådsmän han ville omge sig med. I historiska
lagar och tidigare versioner av regeringsformen, så väl som den nuvarande, har det uttryckts att
avseende endast ska fästas vid sakliga grunder när utnämningar görs och över tid har kraven på
detta betonats flertalet gånger. Utnämningarna har dock återkommande kritiserats för att inte
utgå ifrån dessa lagstadgade rekryteringsgrunder, i modern tid har särskilt de socialdemokratiska regeringarna varit föremål för denna kritik (Wendelsson 2007; 1997/98:KU25, bilaga B
8; Ivarsson Westerberg & Niemann 2007). De har anklagats för att använda utnämningsmakten
för att ”belöna” de egna med statliga chefspositioner (Rehn 2006). Rekryteringsprocessen har
framför allt kritiserats då förfarandet ständigt präglats av slutenhet och så har det sett ut under
så gott som hela dess historia. Att denna slutenhet fortfarande finns kan till viss del handla om
tradition (Ds 2003:7 s.15).

1.1 Problemområde
Utnämningsmakten utgör ett av de fyra styrinstrument som regeringen har till sitt förfogande
för att styra den svenska statsförvaltningen och utnämningsmakten har, vid sidan av
organisationsstyrning, anslagsstyrning och regelstyrning, alltid framhållits som den viktigaste
av de fyra (Ds 2003:7 s. 9). Regeringen tillsätter myndighetschefer för de cirka 200 myndigheter som står direkt under regeringen (SOU 2011:81 s.214) och när dessa tillsättningar görs
ska de enligt regeringsformen (SFS 1974:152, 12 kap. 5§) enbart baseras på sakliga grunder så
som förtjänst och skicklighet.
Inför valet 2006 hade de borgerliga partierna riktat kritik mot att den socialdemokratiska regeringen, då rekryteringsprocesserna hade varit allt för slutna samt då det fanns en
överrepresentation av personer med socialdemokratisk tillhörighet bland de utnämnda
myndighetscheferna. Alliansen meddelade i valrörelsen att de skulle reformera
utnämningspolitiken (Rehn 2006; Prop. 2007/08:1 s.49). Reformen ämnade öppna upp processen för både granskning och kontroll för att bryta med den tradition som den svenska
utnämningspolitiken dittills hade haft. Efter valet presenterade den då nytillträdda alliansregeringen i sin regeringsförklaring att
Utnämningspolitiken skall reformeras med utgångspunkt i regeringsformens stadga att vid
statliga utnämningar endast fästa avseende vid sakliga grunder, såsom förtjänst och
skicklighet. (Prot. 2006/07:6)

Reformen kom sedan att kritiseras av anledning att myndighetschefer idag sitter allt kortare tid
och att de inte anses hålla måttet, i synnerhet på grund av deras bristande erfarenhet av statligt
arbete och för att sakna förståelsen för de grundläggande värden som finns inom den offentliga
förvaltningen. Förra året uttalade den rödgröna regeringen att de ansåg att Alliansens rekryteringar som skett genom öppenhet i förfarandet, istället för handplockning och slutna processer,
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bar skuld till detta (Wetterqvist 2016). Reformen skulle också göra det lättare att flytta på en
chef som inte var lämplig (SVT Nyheter 2006). Då myndighetschefer har verksledande ställning omfattas de inte av lagen (SFS 1982:80) om anställningsskydd. Deras anställning kan inte
avslutas i förtid. Att myndighetschefer inte kan sägas upp under anställningstiden har lett till
att regeringar istället flyttat flera av dem till Regeringskansliet där de får bida sin tid när makthavarna inte längre vill ha kvar dem som verkschefer. Enligt en granskning av Expressen (Jakobsson 2016) placeras många av dem, med full lön, på vad som kommit att kallas för
”Elefantkyrkogården”. I samband med Macchiarini-skandalen meddelade sittande rektor för
Karolinska Institutet, Anders Hamsten, sin avgång och flyttades, även han med full lön, till
Regeringskansliet. Ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson
(S), uttalade sig angående förfarandet att det tillhör den normala proceduren, när
myndighetschefer avslutar sina uppdrag i förtid, att de blir anställda på Regeringskansliet tills
att förordnandet går ut. På frågan om detta är ett bra system svarade hon
Det är det system vi har. Om du har visstidsanställningar under en tidsbegränsad period så
är det svårt att avsluta på annat sätt. (Jakobsson 2016)

Att myndighetschefers anställs på begränsad tid innebär att anställningen vanligtvis varar under
en period om sex år med möjlighet till omförordning i normalt tre år. Detta skulle statistiskt
innebära att antalet nyrekryteringar som skulle behövas är cirka 35 rekryteringar per år. Dock
förekommer undantag, exempelvis när en myndighetschef får ett nytt förordnande som chef vid
annan myndighet (Ryding-Berg 2014:35–36), när myndighetschefer anställs under en kortare
period än den normala eller när myndighetschefer lämnar sina anställningar i förtid. Detta gör
att det verkliga behovet av nyrekryteringar i genomsnitt istället är cirka 50 per år (SOU 2011:81
s.52). Under perioden 2007 till 2014 rekryterades närmare 300 myndighetschefer och bland
dessa nyrekryteringar lämnade cirka 50 chefer sina tjänster i förtid, förflyttades eller fick inte
förnyat förtroende (Dahlin 2016).
I en granskning utförd av facktidningen Publikt undersöktes bakgrunden för 29 myndighetschefer som, under perioden 2011–2016, av olika skäl lämnat sin chefspost i förtid och flyttats till
Regeringskansliet. Granskningen visade att nästan var fjärde chef som lämnat sin tjänst i förtid
saknade myndighetsbakgrund, sju av dem saknade helt erfarenhet från arbete på en statlig
myndighet när de utnämndes och flera av dem slutade efter negativ publicitet (Dahlin 2016).
Myndighetschefer är ytterst ansvariga för myndighetens verksamhet och de ställs därmed till
svars när kritik riktas mot. Att myndighetschefer sitter på sina poster under allt kortare perioder
visades redan i en rapport från 1999 (Statskontoret 1999:21 s.11). I Publikts artikel uttalade
Anders Ivarsson Westerberg, forskare vid förvaltningsakademin på Södertörns Högskola, att
det varit en långvarig trend att rekrytera myndighetschefer som saknat bakgrund från den statliga förvaltningen (Dahlin 2016). Något som enligt honom handlar om en förändring som kom
med nya styrmetoder, där själva chefsförmågan i sig sågs som en meriterande kompetens. Att
komma från en chefsroll i en större privat verksamhet värderades högre än att ha specifika
kunskaper om statlig verksamhet. Detta har också lett till att uppdraget som myndighetschef
blivit svårare och omsättningen av chefer blivit högre. Men chefsrollerna inom den privata och
den offentliga sektorn skiljer sig åt. Ivarsson Westerberg menar att man som chef i staten ska
balansera flera krav. I jämförelse med företag där man bara behöver tänka på effektivitet och
lönsamhet, tillkommer i offentlig verksamhet även krav på demokrati och rättssäkerhet. Dessutom placeras myndighetschefer i politiska sammanhang vilket i viss mån även ger dem en politisk roll i samhället som de måste ha förmåga att hantera (Dahlin 2016).
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1.2 Problemformulering
Flera statsvetenskapliga studier har gjorts om utnämningsmakten och många av dem har
fokuserat på myndighetschefers yrkesbakgrunder. På grund av slutenheten i processen har endast få studier utforskat förfarandet. Med utgångspunkt i nyinstitutionell teori och historisk
institutionalism med förklaringar för institutioners uthållighet (Tilly 2006) ämnar denna uppsats
söka belysa och förklara utnämningsmaktens överlevnad och seglivade utformning. Grundbulten i historisk institutionalism är förklaringen om historiens betydelse och institutionens beroende av sitt förflutna, även kallat stigberoende (path dependence) (Pierson 2004; Peters 2012).
De val som görs och de beslut som tas i de inledande stegen när en institution bildas, generar
mönster vilka förblir kvar och fortsätter att forma institutionens utveckling i en viss riktning,
även långt in i framtiden.
Utnämningsmakten är en institution med historiska rötter och har under dess historia knappt
genomgått någon större förändring. I och med den svenska förvaltningsmodellens dualistiska
utformning och frånvaron av ministerstyre har utnämningsmakten utvecklats till att bli ett
centralt styrinstrument för svenska regeringar. Alliansens reform från 2006 var ett försök till att
förändra utnämningspolitiken och bryta upp med den tradition som varit styrande sedan långt
tillbaka i den svenska historien. Nu, tio år senare, finns det ingen forskningsstudie som noggrannare undersökt reformen och analyserat effekterna av denna reformering.

1.3 Syfte
Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva utnämningspolitiken och att utifrån
nyinstitutionell teori om institutioners stabilitet analysera om utnämningspolitiken, trots sin
långa historiska tradition, varit möjlig att reformera. Genom att undersöka hur väl reformen
lyckats eller inte lyckats med att förändra utnämningspolitiken utifrån de målsättningar som
sattes upp, kan denna studie förhoppningsvis bidra med ökad kunskap om reformens innebörd
och dess effekter samt om den komplexitet det innebär att reformera en historisk institution som
den svenska utnämningspolitiken.

1.4 Frågeställningar
Studiens tillvägagångssätt är tudelat: att deskriptivt ge en bild av Alliansens reform från 2006,
dess innebörd, målsättningar och vad som hänt under de senaste tio åren, samt att därefter analysera huruvida man utifrån nyinstitutionell teoribildning kan försöka förklara reformeringens
hinder och möjligheter utifrån föreställningar om utnämningsmaktens stabilitet. Uppsatsens avser således att besvara tre frågeställningar, en överordnad och två underordnade.

1.4.1 Överordnad frågeställning
1. Kan man, utifrån nyinstitutionell teoribildning och föreställningar om institutioners
uthållighet och stabilitet, förklara hinder och möjligheter som kan ha haft inverkan på
Alliansregeringens reformering av utnämningspolitiken?

1.4.2 Underordnade frågeställningar
2. Vad har Alliansregeringens reform av utnämningspolitiken konkret inneburit för
rekryteringen av myndighetschefer?
3. Vilka effekter, om några, har Alliansregeringens reform haft för rekryteringen av
myndighetschefer?

3

2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för den analysram
som används för uppsatsen inramning och analys för att försöka förklara utnämningsmakten ur
ett historiskt perspektiv. Analysramen summeras i slutet av kapitlet.

2.1 Nyinstitutionell teori - historisk institutionalism
I will be blunt; Without a deep understanding of time, you will be lousy political scientists,
because time is the dimension in which ideals and institutions and beliefs evolve. (North
1999:316)

Kärnan i politiska institutioner kan generellt sett ses som att de är spelregler. Dessa spelreglers
innehåll brukar klassiskt delas in i formella och informella regler. Det finns dock ett problem
med att inkludera såväl formella regler och lagar som informella regler och rutiner i definitionen, då institutionen som koncept riskerar att förlora sin innebörd, ”if it means everything,
then it means nothing” (Rothstein 1996:145). Genom att begränsa innebörden åt ena eller andra
hållet riskerar det istället att resultera i att man går miste om viktiga aspekter, så som de ickeformaliserade regler (vilka ändock tas för givna) som finns inom politiska organisationer
(Rothstein 1996:146).
Statsvetenskapens rötter utgörs till stor del av studiet av institutioner (Peters 2012:1). Som en
reaktion mot den traditionella synen på institutioner, vilken utvecklats genom den rationella
och behavioristiska vetenskapliga revolutionen under 1960- och 70-talen, kom nyinstitutionalismen/neo-institutionalism (Peters 2012:12ff). Nyinstitutionalism betecknas som ”ny” för att
beskriva den samtida utvecklingen av teorin samt då den skiljer sig väsentligt från den tidigare,
”gamla” institutionalismen (Peters 2012:3). För statsvetenskap finns det flera olika inriktningar
inom nyinstitutionell teori, en av dem är historisk institutionalism. Denna inriktning var i stort
sett den första att växa fram inom nyinstitutionalismen (Peters 2012:71). Medan flera av de
andra inriktningarna är bundna av tid och plats tillhandahåller historisk institutionalism en
möjlighet att se på riktlinjer (policy) över tid (Peters 2012:89).
Enligt historisk institutionalism finns det stora variationer för definitionen av en institution.
Den fokuserar å ena sidan på konceptet av formella institutioner så som lagstiftning eller byråkrati, medan den å andra sidan bygger på relativt strukturlösa koncept så som rutiner, sedvänjor
samt idéers inflytande och centrala roll för policyskapandet och för att definiera institutioner
(Peters 2012:72, 74–75). Historisk institutionalism menar att institutioner ses som gamla och
stela och därmed svåra att förändra. Historia utgör en väsentlig del av förklaringarna av den
politiska processen och den förklarande statsvetenskapliga forskningen skulle knappast komma
någonvart om den inte förlitade sig på noggranna historiska analyser. Ett sätt att närma sig
frågan om varför institutioner är så uthålliga är alltså genom ett historiskt perspektiv (Tilly
2006:417, 420). Kärnan i historisk institutionalism är institutioners uthållighet och den viktiga
frågan är därför inte hur institutioner bildas utan när. Den utveckling som sker antas vara kraftigt beroende av de omständigheter som råder vid institutionens skapande, vilka kallas för
formativa moment. Formativa moment kännetecknas av osäkerhet vilket leder till att det finns
flera olika handlingsalternativ. När ett alternativ har valts är det dock svårt att återvända till
ursprungsläget (Peters 2012:76; Premfors 2009:54–55). Institutioner är stabila och bestående
och förändringar sker ofta långsamt. Genom detta synsätt kan en institutions uppbyggnad liknas
vid lager på lager, då dess struktur som helhet varken är beslutad av enskilda individer eller av
grupper. Institutioner har snarare etablerats genom olika perioder, av olika aktörer med olika
intressen som var och en utgått från ett redan existerande system av institutioner (Rothstein
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1996:152). Enligt historisk institutionalism handlar synen på en institutions goda kvaliteter om
att se till dess anpassningsförmåga. Detta kan verka motsägelsefullt i kontrast till synen på
institutioners uthållighet, men det finns likväl en viss logik i synsättet. Det har poängterats att
bland de val som görs vid bildandet av en institution är flera av valen dysfunktionella. För att
vara framgångsrik måste institution därför förändras. Även om de initiala besluten var lyckade
så förändras riktlinjernas omgivningar fort och därmed är det viktigt att för en institution att
vara anpassningsbar (Peters 2012:85).

2.2 Stigberoende
Den grundläggande idén bakom historisk institutionalism är att de policyval som görs i det
skede då en institution skapas, eller när en institution initieras, i stor utsträckning kommer att
ha betydande inflytande över institutionen i framtiden. Detta benämns vanligen som ”path
dependence” (stigberoende) (Peters 2012:70) och utgör alltså grundbulten inom historisk
institutionalism. I grunden handlar det om att institutioner är beroende av sitt förflutna, ”history
matters” (Pierson 2004:2). När en institution bildas skapas mönster som kvarstår och formar
utvecklingen i en viss riktning, vilka till stor del även har inflytande över dess utformning långt
in i framtiden. Institutionens mönster och riktning kommer bestå så vida det inte finns en
tillräckligt stark kraft som kan övervinna det förändringsmotsstånd som skapas vid institutionens bildande (Mahoney & Schensul 2006:456 – 457).
Det finns flertalet definitioner av stigberoende inom såväl ekonomi, sociologi, statsvetenskap,
som alla kommit att påverka den statsvetenskapliga forskningen. Gemensamt för samtliga är
att de delar uppfattningen om historiens betydelse och samtliga hävdar att särskilda historiska
händelser, ibland funna långt bak i historien, kan komma att ha avgörande effekter i framtiden.
De menar dessutom att sådana händelser kan ha haft väldigt liten inverkan när de väl inträffade
och att effekterna istället blir allt tydligare senare i framtiden (Mahoney & Schensul 2006:456
– 457). Stigberoendet kan även mer konkret förklaras som att en lag tenderar att ge upphov till
ytterligare en lag för att kompensera bristerna den första lagen. På så sätt kan tidigare beslutade
lagar och strukturer generera försök för att lösa de problem som de själva orsakat (Peters 2012:
72). Om de beslut som fattats i institutionen initiala skeden, visar sig vara otillräckliga/bristfälliga måste institutionen hitta sätt för anpassning, annars riskerar den istället att upphöra att existera. Ur detta synsätt kan en process av stigberoende snarare påminna om en biologisk utvecklingsprocess än den utveckling som enbart följer i de sedan tidigare upprättade
mönstren (Peters 2012:73).
I Paul Piersons definition av stigberoendet delas processen in i tre faser: (1) kritiskt läge (initial
”critical juncture”), (2) reproduktion och självförstärkning (period of reproduction) samt (3)
stigens slut (end of path). Under den första fasen (1) skulle vad som helst kunna hända. När en
institution väl slagit in på̊ en särskild stig, oavsett om det var medvetet eller omedvetet, inleds
den andra fasen (2). Nu reproducerar och självförstärker institutionen sig. Detta genom att utgöra det självklara valet vilket i sin tur gör att alla andra val blir svårare och mindre attraktiva.
Reproduktionsfasen präglas av stabilitet men trots detta förändras förutsättningarna och den
stigberoende processen når den tredje fasen (3) vilket innebär slutet på̊ stigen. Processen börjar
nu om med ett nytt kritiskt läge (Pierson 2000:76).

2.2.1 Självförstärkande processer
Stigberoende innebär att när en institutionell struktur väl slagit in på en särskild stig är det svårt
och trögt, att förändra eller byta dess riktning. Förändring är förvisso möjlig men dessa möjligheter är begränsade på grund av institutionens formativa period och det krävs således ordentliga
politiska påtryckningar för att åstadkomma en förändring (Peters 2012:70, 73). I samband med
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självförstärkande (positive feedback) processer inom politikens område kan man med sannolikhet finna fyra framträdande egenskaper: 1) Multipla jämviktslägen – vid en uppsättning initiala
villkor som bidrar till positiv feedback, finns det en rad potentiella utfall, 2) Tillfällighet – relativt små händelser kan, om de sker vid rätt tillfälle, få stora och bestående konsekvenser, 3)
Timing och sekvensering – i processer av stigberoende har tidpunkten för när en händelse inträffar stor betydelse. Då de tidigare delarna av en sekvens har större betydelse än de senare, kan
en händelse som sker ”för sent” vara effektlös trots att den skulle kunna ha varit av stor betydelse om timingen hade varit en annan, och 4) Tröghet – när en sådan process väl har etablerats
kommer självförstärkande beteende att leda till ett enskilt jämviktsläge. Detta jämviktsläge
kommer i sin tur att vara väldigt svårt att ändra (Pierson 2004:44).
Piersons (2004:10, 20) definition av stigberoende avser dynamiken i de självförstärkande
processer som återfinns i politiska system. Dessa processer ger upphov till flertalet möjliga
utfall, beroende på i vilken särskild ordningsföljd som händelser inträffar. På grund av dessa
självförstärkande processer blir det allt svårare att vända om när en särskild stig väl etablerats.
Det finns goda skäl att tro att självförstärkande processer är dominerande i politiken. När de
institutionella spelreglerna väl etablerats kommer de att generera en självförstärkande dynamik.
Gällande stigberoende framhålls, som tidigare nämnt, att de inledande momenten är väldigt
viktiga. Att undersöka källan till stigberoendet och dess konsekvenser kan bidra till förståelsen
av den ”tröghet” (inertia) som är karaktäriserande för många aspekter av politisk utveckling. Så
som att de konsekvenser som härrör från uppkomsten av en särskild institutionell ordning ofta
är bestående. Stigberoende processer exemplifieras även av vad som kan beskrivas som historisk kausalitet där dynamiken – vid en viss tidpunkt – utlöses av en händelse eller process som
sedan reproducerar sig själv även om den händelse eller process som tidigare förelåg inte upprepas (Pierson 2004:11).
Ett illustrativt exempel på självförstärkning (positiv feedback) är det matematiska experimentet
kallat Polya urn. Experimentet fångar de huvudsakliga beståndsdelarna av stigberoendet (Pierson 2004:18). Experimentet, som inspirerat flertalet forskare, bygger på en stor urna
innehållandes två bollar, den ena röd och den andra svart. En slumpmässigt vald boll tas bort
från urnan och placeras därefter tillbaka i urnan tillsammans med en ny boll i samma färg.
Denna process upprepas tills dess att urnan är fylld. Utifrån dessa förhållanden kan man inte
förutspå urnans slutliga innehåll och fördelningen mellan röda och svarta bollar. Men under
processens gång kan man allt eftersom göra allt bättre och säkrare förutsägelser om slutresultatet. Tillslut, efter flera omgångar, kommer proportionen av röda och svarta bollar att nå ett
stabilt jämnviktsläge (equilibrium). I varje genomförande av experimentet kommer de tidiga
dragen att ha större effekt än de senare i avgörandet av vilket jämnviktsläge som slutligen kommer att inträffa. Varje steg som tas i en viss riktning, röd eller svart, leder till konsekvenser som
gör att just denna riktning blir allt mer tilldragande. När sådana effekter väl börjat att ackumuleras bidrar de till skapandet av en kraftfull självförstärkande cykel (Mahoney & Schensul 2006:
463; Pierson 2004:17ff). På så sätt anses tidiga händelser vara viktigare än senare i avgörandet
av hur det slutgiltiga resultatet av en ordningsföljd (sequence) och därmed har de större betydelse för den så kallade inlåsningseffekten (lock-in) av ett resultat. Det finns möjligheter att
vika av från den befintliga stigen men det blir allt svårare ju längre tiden går (Mahoney &
Schensul 2006:464). De forskare som ser inlåsningen som en del i stigberoendet studerar
ordningsföljder i vilka de önskade resultaten näst intill helt förstärkts samt där de förändringar
som inträffat har skett över långa tidsintervaller (Mahoney & Schensul 2006:465).
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2.2.2 Politiska aktörer inom institutioner
Idéer kan ses som viktiga för formandet av en institution, men dessa idéer agerar inte på egen
hand utan kräver politiska aktörer som använder idéerna för att skapa institutioner (Peters
2012:76). Politiska aktörer står inför förväntningar och påtryckningar om det omedelbara eller
möts av misstro mot deras förmåga att kunna skapa långvariga effekter. De ägnar därför ofta
bara begränsad uppmärksamhet åt just långsiktighet. De långsiktiga effekterna av institutionella
val bör därför snarast ses som bi-produkter av sociala processer än som politiska aktörers
förkroppsligade mål (Pierson 2004:14). Trots att den omgivning som politiska aktörer befinner
sig inom präglas av en hög grad av osäkerhet och komplexitet, är dessa aktörer likväl bekymrade över den framtida utvecklingen av deras ansträngningar med att utforma institutioner. Som
en konsekvens av detta kommer dessa aktörer att göra flertalet misstag och därför bör man
redan på förhand räkna med att det kommer att finnas en vital klyfta mellan de politiska aktörernas planerade mål och de faktiska funktionerna hos framstående institutioner (Pierson 2004:15).
Ett grundläggande inslag i politiken är dess fokus på att tillhandahålla kollektiva nyttigheter.
För att samordna aktörer i strävan efter kollektiv nytta krävs begränsningar i form av formella
institutioner. När institutionella begränsningar väl etablerats gäller de för alla, oavsett om man
godkänner dem eller ej, och de backas i slutändan upp av tvång. Sådana begränsningar finns
överallt inom politiken. Politik involverar även kampen om auktoriteten att upprätta, upprätthålla och förändra de regler som styr sociala handlingar (social actions) inom ett särskilt område. Såväl formella institutioner som offentlig politik innebär omfattande juridiskt bindande
begränsningar av aktörers beteende (Pierson 2004:34).
En anledning till att institutionaliserade ordningar kan vara stabila är att de uppfattas ha stöd av
aktörer med makt (Bengtsson 2010). Fortsättningsvis kan man utifrån ett historiskt institutionellt synsätt tala om att institutionell stabilitet beror på makt då en aktör i maktposition vill förändra spelreglerna för att tjäna sina egna intressen för att behålla och utöka sin egen makt
(Rothstein 1996:152). Ett ytterligare sätt att se på institutioners stabilitet är att institutioner är
bestående på grund av att ingen har eller tidigare har haft något intresse av att förändra dem och
på så vis fungerar de självförstärkande (Rothstein 1996:153). Att politiska aktörer tilldelas
auktoritet är en nyckelkälla till självförstärkning. Detta leder till att maktanvändningen blir
självförstärkande då aktörerna har möjlighet att införa regler för andra. Politiska aktörer kan
använda sin politiska auktoritet för att ändra spelreglerna i syfte att stärka sin egen makt. Detta
kan dels öka deras egna politiska handlingskraft men på samma gång även minska motståndarnas (Pierson 2004:36). Politikens område är dunkelt i jämförelse med exempelvis ekonomins
som är ett mer greppbart och mätbart område. Politiken är i kontrast mer abstrakt och ”grumligt”
och består av processer vilka försvårar möjligheten till att observera och bedöma viktiga
aspekter av politiska prestationer. Om man uppfattar att ett system inte är välfungerande kan
det vara svårt att avgöra vilka delar i detta komplexa system som är det ansvariga samt vilka
justeringar som skulle kunna leda till ett bättre resultat (Pierson 2004:38).
En av de mekanismer som förstärker institutioners stabilitet är inlärning (learning). Men på
grund av komplexiteten och tvetydigheten inom politiken är argumenten om inlärning
problematiska. Inlärning är väldigt svårt inom politikens område och man bör därför inte förvänta sig att inlärning ska ske. En stabil institution kommer endast att tillåta begränsade
förändringsmöjligheter och de flesta individer inom en sådan institution kommer att ha svårt att
”tänka utanför boxen”, den box bestående av de dominerande idéerna inom den aktuella
institutionen (Peters 2012:82). Förståelser av den politiska världen bör i sig istället betraktas
som mottagliga för stigberoende. Inom såväl kognitiv psykologi som organisationsteori har
forskare argumenterat för att det sätt som aktörer, vilka befinner sig inom en social kontext
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präglad av hög komplexitet och ogenomskinlighet (såsom inom politiken), filtrerar information
på, är starkt påverkat (biased) av redan existerande mentala kartor. Den information som bekräftas tenderar att upptas medan information som inte bekräftas, motbevisas och filtreras bort (Pierson 2004:38 - 40). När nya grundläggande sociala uppfattningar utvecklas innefattar det höga
uppstartskostnader och inlärningseffekterna kan vara stora. Eftersom ny information måste lagras på ett effektivt sätt, för att kunna underlätta bearbetningen av ytterligare information, medför
behovet av att använda mentala kartor även självförstärkning (Pierson 2004:38ff). När inlärning
inom det politiska området trots allt förekommer stöter reformerna på alla de hinder som
förhindrar förändring, vilka är karaktäristiska för system med självförstärkande beteende Ju
längre man rör sig längs en vald stig, desto högre blir kostnaderna för att byta till ett alternativ
som tidigare valts bort (Pierson 2004:41).
Strävan efter en sådan förändring, på det politiska området, stöter på ytterligare två hinder;
politiska aktörers korta tidshorisonter samt ett starkt status quo bias - preferenser för redan
befintliga alternativ, som följer med politiska institutioners styrande regler. Inom politiken har
dessa faktorer ofta mer intensiva effekter av stigberoende (Pierson 2004:41). Med tidshorisonter menas att många av de konsekvenser som uppstår i och med politiska beslut, särskilt när det
gäller komplicerade politiska interventioner eller stora institutionella reformer, visar sig bara i
det långa loppet, alltså på lång sikt. Politiska aktörer är dock ofta intresserade av de kortsiktiga
effekterna snarare än de långsiktiga. Att långsiktiga effekter tenderar att avfärdas grundar sig
till stor del i den bakomliggande logiken om valpolitiken, de beslut som väljare tar när de lägger
sina röster är giltiga på kort sikt (Pierson 2004:41).
Med politiska institutioners status quo bias menas att både offentlig politik och formella
institutioner präglas av förändringsmotstånd. De är ofta utformade för att vara svåra att förändra, framför allt utifrån två anledningar: 1) Politiska aktörer måste ha i bakhuvudet att deras
politiska rivaler potentiellt kommer att överta makten. De som utformar institutioner önskar
därför ofta att binda sina efterträdare. För att skydda sig själva skapar politiska aktörer regler
för att försvåra förändringar av institutioners existerande utformning. 2) Politiska aktörer är mer
ofta än sällan även tvungna att begränsa sig själva. Detta då de, även på kort sikt, ofta kan tänkas
prestera bättre om de tar bort några av de alternativ som de har att välja mellan. Politiska aktörer
kan på detta sätt begränsa sina egna friheter för att åstadkomma något större, det allmännas
bästa (greater good). Institutionell tröghet är inbyggd i utformningen av institutionen för att
minska osäkerheten och för att stärka stabiliteten samt för att underlätta för olika former av
samarbete och utbyte som annars skulle vara omöjliga (Pierson 2004:43). Denna inbyggda tröghet är speciell just för politiska system och den förstärker de hinder som förhindrar möjligheten
för att förflytta sig bort från den stig som institutionen redan slagit in på. Ett starkt status quo
bias, i kombination med politikens bristande förmåga för inlärning och politikers korta
tidshorisonter, innebär att tendenserna till stigberoende är särskilt starka för politisk utveckling
(Pierson 2004:43–44).

2.3 Summering av teoretisk analysram
Kärnan i stigberoende är självförstärkning och stabilitet. När en process av stigberoende har
etablerats kommer självförstärkandet (positiv feedback) att leda till ett jämnviktsläge vilket är
väldigt svårt att förändra (Pierson 2004:44). Källan till stigberoendet och dess konsekvenser
kan bidra till förståelsen av den ”tröghet” som är karaktäriserande för aspekter av politisk
utveckling, till exempel så som att de konsekvenser som härrör från uppkomsten av en institution ofta är bestående (Pierson 2004:11). För att kunna bedöma det slutgiltiga resultatet av en
viss ordningsföljd är tidiga händelser viktigare än senare då de tidiga har större betydelse för
inlåsningen av ett resultat. Senare i ordningsföljden har möjligheterna för att ändra riktning
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blivit allt för små (Mahoney & Schensul 2006:464). Den politiska omgivningen präglas av en
hög grad av osäkerhet och komplexitet och trots det är politiska aktörer bekymrade för utvecklingen av de institutioner de utformat. Som en konsekvens till detta kommer dessa aktörer att
göra misstag. Därför bör man räkna med att det kommer att finnas en stor klyfta mellan de
aktörernas planerade mål och de faktiska funktioner som framstående institutioner har (Pierson
2004:15). Institutionell stabilitet kan förstås som att institutioner är bestående på grund av att
ingen har haft något intresse av att förändra dem och på så vis fungerar de självförstärkande.
Att institutioner är stabila kan också förklaras utifrån att de uppfattas ha stöd från aktörer med
makt (Pierson 2004:38).
Nyckeln till att kunna använda teorin om stigberoende för att förklara varför det som hände
inträffade, är att specificera de mekanismer som förstärker den särskilda stig eller riktning som
institutionen slagit in på. Genom att identifiera de mekanismer som förstärker institutionens
stabilitet kan processerna också analyseras. Om man inte lägger uppmärksamhet vid att identifiera dessa mekanismer blir undersökningar av stigberoende inte mer än beskrivningar av vad
som har hänt istället för analyser om varför det hände. I de fall av stigberoende som präglas av
självförstärkning och stabilitet (Pierson 2004:49, 64), vilket skulle kunna vara fallet med
utnämningsmakten, finns det, som detta kapitel har visat, flertalet relevanta mekanismer för att
undersöka om så är fallet.
Utifrån den teorigenomgång som nu gjorts av stigberoende, aspekter av självförstärkande
processer och politiska aktörer inom institutioner har ett antal mekanismer urskilts som relevanta för denna studie: formativa moment, tillfällighet, timing, tröghet, inlärning och makt.
Formativa moment är de inledande omständigheter som utvecklingen därefter är beroende av
(Peters 2012:76; Premfors 2009:54 – 55), och det är därför intressant att undersöka denna
mekanism. De tre mekanismerna - tillfällighet, timing och tröghet, utgör tre av de fyra egenskaper som är framträdande i självförstärkande processer på politikens område (Pierson
2004:44). Det är även dessa som mer konkret går att undersöka i en process. Anledningen till
att multipla jämnviktslägen utelämnas ur analysramen är då det är komplicerat att, så långt
tillbaka i tiden, undersöka vilka andra potentiella utfall som fanns i och med de initiala villkoren
och det kräver näst intill en studie i sig. De två mekanismerna - inlärning och makt, är särskilt
framträdande när det kommer till politiska aktörer (Bengtsson 2010; Pierson 2004; Rothstein
1996). Därför är dessa fem relevanta för att undersöka om utnämningsmaktens stabilitet kan
förklaras av historisk institutionalism och stigberoende.
Denna teoretiska analysram, vars sammanställning presenteras nedan i tabell 1, återkommer
senare i slutdiskussionen (avsnitt 7.2) och ska, tillsammans med slutsatser utifrån tidigare forskning om utnämningsmakten och utnämningspolitiken samt denna studies analys av Alliansens
reform, kopplas samman med resonemang om utnämningsmaktens stabilitet för att undersöka
om reformeringens hinder och möjligheter kan förklaras utifrån nyinstitutionell teoribildning.
En genomgång av hur dessa mekanismer ska användas i analysen presenteras i metodkapitlet
(avsnitt 3.3).
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Tabell 1. Teoretisk referensram, mekanismer för stigberoende
Utgörs av de omständigheter som råder vid institutionens skapande, Formativa moment
Formativa
kännetecknas av osäkerhet vilket leder till att det finns flera olika handlingsalternativ. När ett
moment
Tillfällighet
Timing

Tröghet
Inlärning

Makt

alternativ valts är det dock svårt att återvända till ursprungsläget.
Händelser kan, även om de är relativt små, få stora och bestående konsekvenser om de sker vid
rätt tillfälle. En mindre händelse kan därför vara mer betydande än en stor så länge tillfället är
det rätta.
För processer av stigberoende kan timingen för när en händelse inträffar vara av central betydelse. Eftersom de tidiga delarna av en ordningsföljd har betydligt större betydelse än de senare
delarna, kan en händelse, om sker för sent i ordningsföljden, ha betydligt mindre effekt än vad
den skulle kunna ha haft om timingen varit en annan.
När en självförstärkande process har etablerats kommer det självförstärkande beteende att leda
till ett slutligt jämviktsläge. Detta läge kommer att vara svårförändrat.
I kontexter av hög komplexitet är aktörer starkt påverkade av redan existerande mentala kartor.
Information som inte bekräftas av dessa kartor filtreras bort. Ny information måste effektivt
kunna lagras för att underlätta för bearbetningen av ytterligare information. När behovet av mentala kartor finns medför det ett självförstärkande beteende. Politiken präglas av både komplexitet
och tvetydighet och därför är inlärning av olika anledningar komplicerat. När inlärning sker står
reformer inför hinder. Ju längre man rör sig längs en vald stig, desto högre blir kostnaderna för
att byta till ett alternativ som tidigare valts bort. När inlärning inom politikens område sker stöter
förändringar på hinder: politiska aktörers korta tidshorisonter och status quo bias. Institutioner
är svåra att förändra av två orsaker: Politiska aktörer måste ha i bakhuvudet att deras rivaler kan
komma att överta makten och därför utformar de institutioner för att binda sina efterträdare. De
skapar regler för att försvåra förändringar av institutioners existerande utformning. Dessutom är
politiska aktörer ofta tvungna att begränsa sig själva. Ofta kan de tänkas prestera bättre om de
har färre valmöjligheter att välja mellan. På detta sätt kan de begränsa sina egna friheter för att
åstadkomma ett greater good.
Institutionaliserade ordningar kan vara stabila då det uppfattas som att de har stöd av aktörer
med makt. Att stabilitet kan bero på makt kan även handla om att en aktör i maktposition förändrar de institutionella spelreglerna för att tjäna sina egna intressen för att behålla och utöka sin
makt. Auktoriteten som politiska aktörer besitter är nyckelkällan till självförstärkning vilket gör
maktanvändningen, att införa regler för andra, självförstärkande.

(Källa: Bengtsson 2010; Mahoney & Schensul 2006; Peters 2012; Pierson 2004; Premfors 2009;
Rothstein 1996)
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3. METOD
I detta kapitel presenteras vald metod och material för uppsatsen. Först presenteras en genomgång av metod, material och hur dess olika delar ska användas för studien. Därefter presenteras
de avgränsningar och urval som gjorts för studien.

3.1 Tillvägagångssätt
Studiens tillvägagångssätt är tudelat. För att kunna besvara uppsatsens överordnade frågeställning ska de underordnade först besvaras. För att besvara de underordnade frågeställningarna
om vad Alliansregeringens reform konkret inneburit för rekryteringen av myndighetschefer
samt vilka effekter den har haft, ska studien först och främst undersöka om reformen uppnått
de mål som ställdes upp vid dess skapande, genom en policyanalys. Detta kommer att presenteras i kapitel 6 Analys. Först ska reformen rekonstrueras för att kunna beskriva och analysera
dess innehåll, intentioner och målsättningar. Detta ska genomföras med hjälp av delar av
interventionsteori för att kunna fördjupa undersökningen av de bakomliggande tankarna och
idéerna om reformeringen samt om föreställningarna som fanns om hur reformen skulle fungera. Därefter ska reformens resultat och effekter analyseras utifrån dessa mål och undersökas
med kvantitativa och kvalitativa undersökningar av utnämnda generaldirektörer.
Utifrån resultaten av policyanalysen ska uppsatsens överordnade frågeställning besvaras. Detta
kommer genomföras i slutdiskussionen (avsnitt 7.2) genom att förklara utnämningsmakten utifrån uppsatsens teoretiska analysram med mekanismer för stigberoende (som presenterats i avsnitt 2.3) och slutsatser från tidigare forskning. Detta för att undersöka vad som, utifrån ett
historiskt synsätt, kan ha talat för eller emot reformens framgång, då utnämningspolitikens
historiska utveckling kan ha en viss förklaringspotential till dess utformning idag. Steg två
beskrivs mer detaljerat i avsnitt 3.3. Metoden för denna studie är i både kvantitativ och kvalitativ. Studiens fokus, utnämningspolitiken, är ett enskilt unikt fall och utgör därför en fallstudie
som måste studeras utifrån dess unika förutsättningar. Därmed finns det inte heller några ambitioner, och kanske inte heller möjligheter, till att göra generaliseringar. Detta kapitel kommer
fortsättningsvis att presentera såväl policyanalysen och interventionsteorin som ska användas i
denna studie, både innebörd och hur de konkret ska användas.

3.2 Policyanalys
Policy handlar om politikens principer och faktiska innehåll, så som riktlinjer för en verksamhet, en handlingslinje eller program med åtgärder för att lösa problem (Bengtsson 2014:29; Hill
2007:14) Mer konkret kan man säga att det är en ”uppsättning uttryckligen deklarerade regler
för en verksamhet”, som exempelvis för en myndighet (Premfors 1989:9). Men det är mer än
bara beslutade regler, då den även innehåller idén om en handling (Hill 2007:14). Policyanalys
är vad som kallas att studera policyprocessen över tid inom ett särskilt politiskt område (Bengtsson 2014:44). En policyanalys handlar om att i problemlösande syfte studera en policy genom
att plocka isär de olika delarna och betrakta dem för att sedan åter igen sätta ihop den till en
potentiellt bättre helhet (Premfors 1989:10). Analyser av policys kan göras i syfte att förbättra
förståelsen för policyn (analys av policy) och för att genomföra en sådan analys finns det olika
sätt. Ett sätt är genom att studera policyns innehåll. Genom detta försöker man beskriva och
förklara en särskild policys uppkomst och utveckling. Det som undersöks är vanligen hur den
uppstod, hur den förverkligades samt vilka resultat policyn ledde till (Hill 2007:12). Gällande
policyprocessen kan den institutionella teorin bidra till förståelsen av den. Ett viktigt drag i
utvecklingen av den institutionella analysen av policyprocessen har varit insikten om behovet
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av att använda en historisk analys för att kunna spåra en policys utveckling över långa tidsperioder (Hill 2007:96).
En policyanalys kan göras utifrån olika perspektiv, top-down (uppifrån), bottom-up (nedifrån)
eller genom en kombination. I ett top-down perspektiv, vilket är det intressanta för föreliggande
studie, tar analysen sin utgångspunkt i beslutsfattarens avsikter (Bengtsson 2014:44). Genom
en deduktiv metod, vilket även är det traditionella sättet att analysera hur och om en policy
förverkligats, utgår man i ett top-down-perspektiv exempelvis från regeringens skrivningar i
officiella dokument. Man försöker sedan att mäta om policyns mål har uppnåtts genom att värdera utfallet (Bengtsson 2014:45). En policyprocess består av delar – problem, initiering, beredning, beslut, implementering, resultat och efterkontroll (utvärdering) – vilka tillsammans utgör
en helhet (Bengtsson 2014:43). Som policyanalytiker återfinns man i denna process (Premfors
1989:46) och det som studeras i en policyanalys är hela eller delar av policyprocessen, från
beslut, styrning och implementering till resultat och utvärdering.
Det relevanta för föreliggande studie är att ta reda på det problem som låg bakom reformeringen, vilka beslut som fattades för att kunna åtgärda problemet samt vilka resultat och effekter
dessa beslutade åtgärder fick. Studien kommer att utgå ifrån policyprocessens delar för att
strukturera upp Alliansens reformering av utnämningspolitiken och analysen kommer därför att
utformas för att kunna besvara frågor om det ursprungliga problemläget, reformens utformning,
målsättningar, beslut, resultat samt effekter. För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar
om vad Alliansens reform konkret har inneburit samt vilka effekter den haft för rekryteringen
kommer extra vikt att läggas vid valda delar av denna process – problem, initiering/beredning,
beslut, resultat och utvärdering.
Problem handlar om det läge som uppfattades som otillfredsställande (Premfors 1989:48) och
som skulle åtgärdas genom reformen. Initiering/beredning handlar om att problemet tas upp för
behandling samt beredningen av såväl mål som medel vilket ligger till grund för att kunna fatta
beslut. Beroende på vem som initierar problemet påverkas inriktningen av det fortsatta arbetet,
både innehållet och själva processen. (Lundquist 1992:12–13). Beslut innebär det konkreta valet
av åtgärder som ska lösa det befintliga problemläget och hur samt om dessa beslut sedan uppnåtts återfinns i resultatdelen. I sista delen, utvärdering, ska effekterna av de resultat som kan
tänktas ha orsakats av besluten undersökas. Denna studie fokuserar inte på implementeringen
eller den problematik som kan inträffa i och med detta då undersökningen inte ligger på aktörsnivå. En sammanfattning av hur de fem delarna ska användas i följande analys finns nedan i
tabell 2.
Tabell 2. Policyanalysens delar samt användningsområde
Genom en beskrivning (delvis historiskt) av det problem som var utgångspunkten för AllianProblem
Initiering/
Beredning
Beslut
Resultat
Utvärdering

sens reform, bland annat med hjälp av slutsatser av tidigare forskning och delar av
interventionsteorin (situationsteori).
Genom att utröna de bakomliggande ambitioner och målsättningarna som skulle leda fram till
beslutet, dels genom en genomgång av officiella dokument och med hjälp av delar av
interventionsteori (inverkansteori och värdeteori).
Genom att beskriva de beslut som ingick i Alliansens reform, dels genom en genomgång av
officiella dokument samt med hjälp av delar av interventionsteori (inverkansteori och värdeteori).
Genom att undersöka av hur tillsättningar gjorts, om de utförts i enlighet med reformens beslut,
utifrån kvantitativa analyser.
Genom att analysera de effekter som reformens beslut och resultat kan tänkas ha lett till, samt
dessa effekters innebörder och konsekvenser, utifrån kvalitativa analyser.

(Källa: Bengtsson 2014; Premfors 1989)
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3.2.1 Interventionsteori
Denna studies policyanalys består först och främst av att återskapa policyns, i detta fall reformens, vitala delar så som hur Alliansens reform var tänkt att verka för att uppnå sitt syfte, med
andra ord - hur och varför reformen ansågs förändra något. Detta då, som tidigare nämnt, historisk institutionalism betonar idéers centrala roll för definitionen av institutioner (Peters
2012:74). Genom att i efterhand jämföra hur reformen var tänkt att fungera i teorin med hur
den fungerade i praktiken, kan man få svar på hur väl den fungerade. För att genomföra detta
kommer interventionsteorin att användas i syfte att försöka finna och förstå tankarna om hur
reformen var tänkt att fungera. Interventionsteorin fokuserar därmed på skapandet av reformen
och inte på resultatet eller effekterna och kommer att användas i policyanalysens tre första delar,
problem, initiering/beredning och beslut.
En interventionsteori syftar vanligen till uppfattningar om hur ett intervenerande är tänkt att
fungera. Interventionsteorin återger hur en intervention, exempelvis en reform, är tänkt och
avsedd att fungera snarare än hur den faktiskt har fungerat i verkligheten (Vedung 2009:46).
En interventionsteori kan användas för ett upplysande och konceptuellt syfte. Genom en
rekonstruktion av reformen kan man sedan kommunicera denna och låta den studeras och
diskuteras. Detta för att skapa ökad klarhet hos berörda även om det inte leder till handlande
(Vedung 2009:57). En interventionsprocess inledande delar utgörs av initiering, beslutsfattande
och intervention (Vedung 2009:38–39) och det är dessa tre komponenter som kommer att
användas med syfte att försöka finna de bakomliggande tankarna om hur reformen var tänkt att
fungera, då de fokuserar på policyanalysens initiering och beslutsdelar. Initiering handlar om
att någon identifierar ett problem vilket kan komma att kräva ett offentligt ingrepp. Detta kan
inom politiken ske genom att politiska aktörer tar upp problemet på den politiska dagordningen.
Beslutsfattande består av själva beredandet och de slutgiltiga besluten. Beredning kan handla
om att utreda problemets orsaker och konsekvenser samt att utifrån det analysera vad som kan
komma att ske om ingenting görs. Beredning handlar också om att föreslå mål som ska uppnås.
Intervention innebär själva innehållet i det beslut som tas och brukar bestå av en
problemformulering, en uppsättning med mål och slutligen anvisningar av styrmedel (Vedung
2009:38–39). Interventionsteorin fokuserar därmed bara på skapandet av reformen och inte på
resultatet eller effekterna.
För att genomföra detta ligger uppgiften i att göra en rekonstruktion av reformens tillblivelse.
En välgjord rekonstruktion bör återge interventionsteorins innehåll likt en fotografisk avbildning. Även om detta kravet inte är möjligt att uppfylla bör man sträva efter denna korrekthet
(Vedung 2009:51). Det finns fyra synsätt på interventionsteorins grundläggande komponenter
och dessa synsätt är olika uppsättningar av dessa komponenter. Ett av dessa synsätt är mer
relevant än de andra för denna studie och det byggs upp utav tre delar. Interventionsteorin delas
upp på 1) en situationsteori, 2) en inverkansteori och 3) en värdeteori (Vedung 2009:60–62).
Situationsteori, vilken även kallas för teorin om interventionsfältet, kan innehålla ett antal
problemuppfattningar. De relevanta för föreliggande studie är: problemets storlek nu, problemets utveckling fram till nu, problemets orsaker samt de konsekvenser som finns nu och framöver ifall ingenting görs. Dessa fyra kan avse både nuläget och den historiska utvecklingen som
lett fram till dagsläget samt framöver ifall ingenting görs åt problemet (Vedung 2009:62).
Inverkansteori omfattar föreställningar om hur interventionen kommer att inverka på orsaken
till problemet så att problemet upphör, reduceras eller förhindras från att bli förvärrat. Den
inbegriper även föreställningar om att interventionen potentiellt kan producera bieffekter under
hela förloppet. Värdeteori består av värderande satser som avslutar interventionsteorin.
Interventionsteorin fastställer vägar för att nå de uppsatta målen, det som värderas. Det handlar
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således om föreställningar om det problemläge som uppstår genom interventionen, dess införande, effekter och även bieffekter, är att föredra eller inte framför det tidigare problemläget
(Vedung 2009:60–61). De olika delarnas specifika innebörd för policyanalysen sammanfattas i
tabell 3 nedan.
Tabell 3. Sammanställning av interventionsteorin för studiens policyanalys
1) Situationsteori Föreställningar om olika aspekter på det problem som styrningen är tänkt att komma till

2) Inverkansteori

3) Värdeteori

rätta med. Innefattar ett antal problemuppfattningar: problemets storlek nu, problemets
utveckling fram till nu, problemets orsaker samt de konsekvenser som finns nu samt
framöver ifall ingenting görs, vilka kan avse både problemets nuläge och dess historiska
utveckling.
Föreställningar om hur en intervention antingen direkt eller indirekt kommer att inverka
på problemets orsaker så att problemet försvinner, reduceras eller förhindras från att
förvärras. Dessutom inbegrips föreställningar om hur interventionen kan ge upphov till
bieffekter under hela förloppet.
Föreställningar om varför det problemläge som skapas genom interventionen, dess
implementering och effekter samt bieffekter, är att föredra eller inte framför det
ursprungliga problemläget utan intervention eller med en annan intervention.
Interventionsteorin fastställer vägar för att nå de uppsatta målen och avslutas med värderande satser. Alltså handlar det om föreställningar om det problemläge som uppstår genom interventionen är att föredra eller inte framför det tidigare problemläget.

(Källa: Vedung 2009)

3.2.2 Material – policyanalysens inledande delar
Materialet för policyanalysen inledande delar - problem, initiering/beredning och beslut, kommer utgöras av relevanta dokument gällande reformen, dess innehåll samt mål. För att kunna
rekonstruera reformen utifrån interventionsteorin behövs officiella dokument och handlingar
vilka beskriver vad målsättningarna och tankarna med reformen varit (Bengtsson 2014:45).
Sådana dokument angående Alliansregeringens reformering utgörs i huvudsak av Regeringens
skrivelse (Skr. 2009/10:43) om utnämningspolitiken och regeringens budgetproposition (Prop.
2007/08:1), men även av andra mindre omfattande dokument som rör reformen. Anledningen
till att dessa dokument används är då de på ett tydligt sätt beskriver vad Alliansens mål och
beslut var för reformeringen av utnämningspolitiken. Då den ena är publicerad två år efter det
att reformen initierades kan de mål och beslut som formulerats anses vara mer realistiska än de
löften som gavs i samband med valrörelsen. Besluten är desamma som formulerades vid initieringen av reformen men dessa dokument är tydligare formulerade och ger en bättre indikation
på att besluten skulle genomföras, har genomförts och är hållbara för att fortsatt kunna
genomföras i framtiden. Det har även varit svårt, trots kontakt med Regeringskansliet, att få tag
på ytterligare officiella dokument om reformen i samband med att den initierades.

3.2.3 Genomföranden av kvantitativa analyser
Efter att policyanalysens tre första delar, problem, initiering/beredning och beslut, genomförts
kommer reformens resultat att analyseras. Detta kommer genomföras med kvantitativa analyser
genom att undersöka ett urval av de rekryteringsprocesser som ledde fram till tillsättningar av
myndighetschefer under perioden 2007–2017 (urvalet presenteras i avsnitt 3.3). Detta för att
undersöka hur rekryteringarna för vardera utnämning har gått till i förhållande till reformens
bestämmelser.
För att kunna undersöka dessa utnämningar krävs att policyanalysens första delar genomförs
för att kunna ta reda på vilka frågor som ska besvaras angående rekryteringsprocesserna. Således är resultatet av policyanalysens inledande delar styrande för vilka frågor som ska ställas
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angående rekryteringsprocesserna för vardera anställningsärende. Då departementen är ansvariga för myndigheterna och även för tillsättningen av myndighetschefer har de, var och en,
kontaktats för att besvara frågorna om rekryteringsprocesserna. Detta har bestått av att begära
ut handlingar som finns upprättade i akterna rörande anställningsärenden. Kontakten skedde i
första hand genom e-post till respektive departements registratur och efter korrespondens, via
e-post och telefon med anställda inom departementen, skickades handlingarna från departementen via epost och/eller post. De kvantitativa analyserna baseras således enbart på handlingar
som begärts ut från akterna rörande anställningsärenden tillsammans med uppgifter från respektive departement som mottagits i samband med handlingarna. Vid vissa tillfällen har handlingarna kompletterats med ytterligare information genom mailkorrespondens, post eller
telefonsamtal. Denna primärdata består av information om rekryteringsförfarandena som ledde
fram till anställningarna av de aktuella myndighetscheferna. Således besvaras alla frågor i avsnitt 6.3 enbart med hjälp av de handlingar och den information som mottagits direkt från
departementen.
För denna analys har det begärts ut handlingar rörande besluten som formulerades i
Alliansregeringens reform (besluten undersöks i avsnitt 6.2.2 och resulterar i de frågor som
framgår i tabell 6). De handlingar som sedan skickats från departementen var, enligt uppgifter
från kontaktpersoner på departementen, samtligt material som kunde lämnas ut. De kvantitativa
analyserna har gjorts av 45 av de 49 generaldirektörer som ingick i urvalet. Detta då handlingar
gällande fyra tillsättningar inte hann mottas från departementen innan studien skulle slutföras
och därför var dessa fyra tvungna att strykas. De ingår dock i de kvalitativa analyserna.
Bestämmelser för sekretess och gallring
Något som har försvårat och begränsat arbetet med de handlingar som begärts ut är de ändringar
som gjorts angående rutiner för bestämmelser för sekretess och gallring. Sedan den 1 april 2010
gäller sekretess i ärende rörande anställningar av myndighetschefer (SFS 2009:400, 39 kap. 5
b§). När det gäller intresseanmälningar har det därför inte varit möjligt att få ta på specifika
handlingar om inkomna intresseanmälningar i ärenden efter 2010. I dessa fall har ett utdrag ur
diariet efterfrågats där information om antalet sökande (inkomna intresseanmälningar) i respektive rekrytering framgått. För rekryteringsärenden innan 2010, innan ansökningshandlingarna
belades med sekretess, finns dock, även om de ska vara offentliga handlingar, inte allt material
kvar i akterna. Detta på grund av gallring, vilket innebär förstöring av allmänna handlingar.
Således har det material som i slutändan mottagits från respektive departement varit de handlingar som funnits tillgängliga.

3.2.4 Genomförande av kvalitativa analyser
Efter att resultaten analyserats kommer de effekter reformen har haft för rekryteringen av
myndighetschefer att undersökas. Detta kommer att genomföras med kvalitativa kartläggningar
av enskilda chefer som utnämnts under 2007–2017. Dessa kartläggningar kommer att genomföras angående samtliga som ingår i studiens urval och även mer specifikt gällande de chefer som
avslutat sina förordnanden i förtid, då Alliansregeringens reform kritiserats för att vara den
bakomliggande anledningen till att myndighetschefer idag sitter allt kortare tid (Wetterqvist
2016). I denna studie kommer det även att genomföras djupare kartläggningar med genomgångar av ett färre antal myndighetschefer, detta för att mer specifikt försöka undersöka och
tydliggöra hur rekryteringsförfarandet har gått till i enskilda fall. För även om
rekryteringsförfarandet har följt de nya bestämmelserna är detta i sig inte en garanti för att den
utnämnde kandidaten ändock inte valts ut utifrån andra meriter än förtjänst och skicklighet.
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Därför är det också av intresse att undersöka annan information om de tillsatta generaldirektörerna, så som yrkesmässig bakgrund, möjliga politiska kopplingar eller annan information i de
fall det finns.
För att möjliggöra sådana kartläggningar och bakgrundsförklaringar, till vilka karriärvägar särskilda generaldirektörer haft samt vad som föregått en avgång, behövs antingen direktkontakt
med individerna eller med någon som har kännedom om personen och ärendet. Då kontakt med
dessa individer är ett alltför stort och tidskrävande arbete är detta tillvägagångssätt, trots att det
är det bättre, för svårt för denna studie. Ett alternativt är att söka information på internet samt
att ha tillgång till CV och annan kompletterande information om chefernas yrkesbakgrunder.
Därför, för att kunna styrka generaldirektörernas yrkesbakgrunder, avgångar och anledningar
till dessa, kommer ett stort antal sökningar på internet att genomföras, främst från nyhetskällor
men också pressmeddelanden från myndigheter samt departement (samtliga finns samlade i
avsnitt 8.5) Kompletteringar kommer göras med de handlingar som begärts ut, i de fall det är
möjligt.

3.3 Stigberoende – mekanismer
Efter att policyanalysen är genomförd kommer denna studiens andra del att genomföras (se
slutdiskussionen avsnitt 7.2). För att besvara den övergripande frågeställningen om huruvida
man kan förklara hinder och möjligheter, som kan ha haft inverkan på reformeringen, utifrån
nyinstitutionell teori och föreställningar om institutioners stabilitet och uthållighet, tar denna
andra del utgångspunkt i uppsatsens teoretiska analysram utifrån historisk institutionalism och
mekanismer för stigberoende. Dessa olika mekanismer kan tänkas vara förstärkande för
utnämningspolitikens stabilitet och kan möjligtvis även bidra till att förklara varför
utnämningsmakten inte har förändrats nämnvärt över tid. Utifrån genomgången och
sammanfattningen av analysramen i teorikapitlet (som presenterats i avsnitt 2.3, tabell 1) ska
ett försök till en förklaring ges till den nutida användningen av utnämningsmakten, utifrån
utnämningsmaktens utveckling genom historien. Genom att undersöka utnämningsmakten utifrån fem mekanismer: formativa moment, tillfällighet, timing, tröghet, inlärning och makt, kan
denna studie förhoppningsvis ge en ökad förståelse och insikt i varför utnämningsmakten varit
så pass seglivad samt vad som utifrån detta perspektiv talar för eller emot förändringar av den.

3.4 Avgränsningar och urval

Totalt sett har det under åren 2007 – 2016 gjorts 324 utnämningar av myndighetschefer1. För
denna studie har det varit en nödvändighet att göra avgränsningar och därefter ett tydligt urval
av de myndighetschefer som ska ingå i studien. Den första avgränsningen rör vilka
myndighetschefer som utgör studieobjekt för denna uppsats. Det finns ett flertal titlar för
myndighetschefer, den absolut vanligast förekommande titeln är generaldirektör. Utöver
generaldirektörer förekommer främst rektorer, landshövdingar, direktörer, överintendenter och
ordförande (Skr. 2009/10:43 s.5–6). Då den vanligaste titeln är generaldirektör samt då
rekryteringsprocessen skiljer sig något åt när det gäller andra titlar, så som rektorer och
landshövdingar (Skr. 2009/10:43 s.22–23), är det titeln generaldirektör som är relevant för
denna uppsats. Till titeln generaldirektör kan man i de flesta fall även inräkna de fjorton så
kallade unika titlar som behållits på grund av deras långa historiska bakgrund. Exempel på
dessa är rikspolisen, överbefälhavare och riksantikvarie. Fyra av dessa ”unika titlar” har dock
så pass specifika anställningskrav att Alliansregeringen uttryckte att rekryteringsprocesserna
för dessa inte kan anses behöva vara utformade på samma sätt som i övriga fall (Skr. 2009/10:43
1

Sammantagen uppgift från Regeringskansliets årsböcker 2007–2016.
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s.22). Två av cheferna anställs med fullmakt, vilket innebär att de endast kan skiljas från respektive anställning enligt lagen (SFS 1994:261) om fullmaktsanställning. Detta gäller justitiekansler (Justitiekanslern) och riksåklagare (Åklagarmyndigheten) och på grund av detta har de tagits
bort ur urvalet. För de andra två, överbefälhavare (Försvarsmakten) samt säkerhetspolischef
(Säpo), finns det också specifika krav men då dessa inte anställs med fullmakt har de två tagits
med i urvalet.
Antalet statliga förvaltningsmyndigheter är inte konstant utan det både ökar och minskar mellan
åren. Som utgångspunkt för denna studien har information om det aktuella antalet statliga
förvaltningsmyndigheter hämtats från Ekonomistyrningsverkets förteckning över myndigheter
i den statliga redovisningsorganisationen, vilken uppdateras löpande under varje verksamhetsår. Det totala antalet myndigheter för 2017 är 222 (Yao 2017). Av de 222 myndigheterna
återstår det 118 myndigheter som har en chef vars titel är generaldirektör eller motsvarande.
Urvalet har därefter baserats på myndigheternas storlek och har begränsats till de 30 största
myndigheterna, utifrån antalet anställda. Även detta urval har gjorts utifrån
Ekonomistyrningsverkets förteckning. Den tidsperiod som funnits vara relevant för studiens
syfte är mellan åren 2007, då reformen införts, och 2016, då det vid tidpunkten för urvalet av
myndigheter inte hade gjorts några utnämningar av ordinarie generaldirektörer under 2017. Efter en sammanställning av utnämnda generaldirektörer under perioden 2007–2017 har detta urval resulterat i 49 stycken utnämnda generaldirektörer på de 30 största myndigheterna2. Då
medräknas inte tillförordnade eller vikarierande generaldirektörer eftersom dessa inte förväntas
genomgå samma omfattade process som vid en ordinarie utnämning. Sammanställningen av
utnämnda generaldirektörer har baserats på informationen om utnämningar från Regeringskansliet årsböcker3. Det har förekommit fall då myndigheter har bildats eller lagts ner under
den aktuella tidsperioden. Detta utgör dock inget problem eftersom det är tillsättningarna som
gjorts som är det relevanta för denna studien. De sammanlagt 30 myndigheter sorterar
sammantaget under åtta departement4. De utnämningar som gjorts från och med 1 januari 2007
till 2 oktober 2014 är gjorda av den tidigare Alliansregeringen, och från och med 3 oktober
2014 av den nuvarande rödgröna regeringen.

2

Urval av myndigheter och generaldirektörer finns i bilaga 1.
Sökningar har gjorts i Regeringskansliets årsböcker 2007 - 2016 för vardera tillsättning för de 30
myndigheterna.
4
Efter urvalet av myndigheter återfanns ingen som sorterar under Kulturdepartementet eller Miljö- och
energidepartementet.
3
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4. EN DUALISTISK FÖRVALTNING
Detta kapitel utgör, tillsammans med kapitel 5, en genomgång av tidigare forskning på uppsatsens område. Detta första kapitel utav två utgörs av en bakgrundsorientering i den svenska
dualistiska förvaltningsmodellen, dels dess utformning idag och dels dess historiska framväxt.
Därefter görs en genomgång av utnämningsmaktens historia och utveckling fram till idag. Det
är en relevant genomgång för att kunna förstå var dagens utnämningspolitik grundar sig i och
hur den historiskt har utvecklats. Genom att belysa viktiga aspekter av regeringens styrning av
förvaltningen kan det även ge en djupare förståelse av varför utnämningsmakten är och blivit
ett så pass viktigt styrmedel i Sverige.

4.1 Den svenska förvaltningsmodellen
Det svenska styret är idag uppdelat i tre nivåer, nationell, regional och lokal. I Sverige har vi
350 statliga myndigheter (Regeringen 2017a), omkring 220 av dem lyder omedelbart under
regeringen. De statliga myndigheterna styrs vanligtvis av en myndighetschef vilka samtliga
utnämns av regeringen (Regeringen 2017b). Enligt den svenska förvaltningsmodellen är
myndigheterna fristående från regeringen, dock varken självständiga eller oberoende. Det är en
unik förvaltningsmodell i jämförelse med andra länder i Västeuropa. Myndigheterna lyder under regeringen som ett kollektiv men sorterar under departementen i Regeringskansliet, vilka i
sin tur styrs av statsråd (Ryding-Berg 2014:10). Genom att arbetsgivarpolitiken överlåtits till
myndigheterna har man inom respektive myndighet dock möjlighet att själva utforma organisationen (SOU 2011:81 s.45).
Dagens myndigheter har historiskt sett utvecklats ur rikskollegierna från 1634 års regeringsreform och ämbetsverken från 1840 års departementalreform (Ryding-Berg 2014), vilken hade
stor betydelse för framtiden. Reformen kom till med bakgrund i dualismen och 1720 års bestämmelse om att hålla ämbetsverken och departementen åtskilda. Reformen innebar att sju av kungens ”rådgivare”, statsråden, utsågs till departementschefer för var sitt departement på vilka
ärendena fördelades. Sverige fick i och med det för första gången en riktig regering och statsråden en starkare ställning gentemot kungen (Möller 2015:28–29. Norberg 1995:97).
Det finns i stort sett två olika typer av politiskt styre av den statliga förvaltningen. Skillnaden
mellan dem utgörs av om förvaltningens ledning, ansvar och organisering är sammanhållen
eller delad. Den sammanhållna formen kallas för ministerstyre och den delade för det dualistiska systemet. Ministerstyre är i särklass den mest vanligt förekommande formen. I dessa system leds förvaltningen av enskilda ministrar som har det fulla politiska ansvaret för hela
förvaltningen och dess verksamhet. Detta innebär att de ansvariga ministrarna på egen hand
kan fatta en stor mängd beslut. I dualistiska system är förvaltningen fristående från regeringen
och dess kansli och därmed är det politiska styret begränsat. Att den svenska statsförvaltningen
är dualistisk innebär att den statliga förvaltningen har en grundlagsfäst självständig ställning i
förhållande till departementen (Premfors et al. 2009:239–240). Denna, för Sverige, unika tudelning är närmare 300 år gammal och innebär att Sverige till skillnad från många andra länder
inte har något ministerstyre. Egentligen kallas svenska regeringsledamöter inte ens för ministrar
då de snarare benämns som statsråd. Begränsningen i det politiska styret grundar sig på två
faktorer. För det första finns det i Sverige ett grundlagsreglerat krav (SFS 1974:152, kap. 7, 3§)
på att regeringen kollektivt ska fatta alla beslut. Ministerstyre är förbjudet då statsråd inte kan
fatta beslut på egen hand. För det andra har förvaltningsmyndigheterna en självständig ställning. Enligt regeringsformen (SFS 1974:152, 12 kap. 2§) är riksdag, kommunala organ och
andra myndigheter (indirekt inräknas även regering och statsråd) förbjudna från inblandning i
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en förvaltnings myndighetsutövning eller tillämpning av lag, därmed får ministerförvaltning
inte förekomma (Premfors et al. 2009:239–240, Bengtsson 2012:65–66, 70). Dualismen är den
absolut viktigaste egenskapen i den svenska förvaltningsmodellen (Premfors et al. 2009:51,
62).
Så styrs förvaltningen
Förvaltningen ska vara demokratisk, rättssäker och effektiv. Trots att myndigheterna är fristående från regeringen och fria från ministerstyre ska den offentliga förvaltningen vara politiskt styrbar (Bengtsson 2012:71). Det finns alltså, och måste finnas, en stark koppling mellan
den politiska makten och myndigheterna då förvaltningen ska vara folkstyrd. Myndigheterna
är det viktigaste instrumentet regeringen har för att kunna genomföra och förverkliga sin politik
(Essen 2014:26). Regeringen måste alltid ha möjlighet att besluta om vem ska som leda det
statliga förvaltningsarbetet (SOU 2011:81 s.14).
[…] den politiska vilja som majoriteten av väljarna har röstat fram i demokratiska val skall
kunna genomföras av de förtroendevalda politikerna via tjänstemännen i förvaltningen.
(Bengtsson 2012:71–72)

2008 ersattes verksförordningen med myndighetsförordningen (SFS 2007:515) vilken omfattar
samtliga förvaltningsmyndigheter under regeringen och reglerar bland annat myndigheters ledning. En myndighet leds antingen av en myndighetschef (enrådsmyndighet), en styrelse
(styrelsemyndighet) eller en nämnd (nämndmyndighet).
I drygt 30 år har mål- och resultatstyrningsmodellen, det styrsätt som är framträdande inom
New Public Management, tillämpats i den statliga förvaltningen. Denna modell bygger i stort
på delegering till myndigheterna, men ställer även krav på en god beställar- och
mottagarkompetens hos Regeringskansliet (Ds 2003:7 s.4). Målstyrningsmodellen bygger
framför allt på föreställningen om att det går att dra en tydlig gräns mellan politik och förvaltning. Politikerna formulerar mål (beställare) och tjänstemännen ser till att med lämpliga medel
uppnå dessa mål. Detta är något som flera samhällsforskare inte anser är möjligt då rollerna
(politiker och tjänstemän) flyter ihop. (Ehn 1998).

4.2 Dualismens historia
För att djupare förstå den svenska dualismen seglivade organisering och historiska utveckling,
men även grunden och förutsättningarna för utnämningspolitiken, finns det anledning att kort
blicka tillbaka i dess framväxt. I avhandlingen Tudelad trots allt - dualismens överlevnad i den
svenska staten 1718–1987, har Catrin Andersson undersökt hur och varför denna modell kunnat
överleva under så lång tid. Avhandlingens undersökningar av den offentliga diskussionen om
dualismen, redovisar för olika aktörer som förekommit i debatten, deras argument för och emot
dualismen samt hur aktörerna bidragit till att skapa såväl stabilitet som förändring i
förvaltningsmodellen (Andersson 2004).
Andersson argumenterar för att etableringen av dualismen var resultatet av en maktkamp mellan högadeln i rådet och lågadel i ämbetsverken. Etableringen innebar begränsade möjligheter
för högadeln att kontrollera lågadeln (Andersson 2004:203). En viktig förutsättning för detta
var, enligt Andersson, upphävandet av adelns klassdelning vilket skedde genom ett riksdagsbeslut från 1720 som vid den tiden inte uppfattades som viktigt. Tidigare hade adeln varit indelad
i tre klasser (två av högre börd och en av lägre nyadlade ämbetsmän) vilka röstat klassvis i
riddarhusets voteringar. De två högre klasserna övertrumfade ständigt den tredje, trots att den
tredje klassen var fler till antalet än de två andra tillsammans (Andersson 2004:46). I och med
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upphävandet räknades rösterna istället enligt principen ”en man en röst”, vilket stärkte lågadelns ställning (Andersson 2004:203). Sedan 1723, genom adelsprivilegierna, hade adeln haft
ensamrätt till alla högre ämbeten, så väl de civila som de militära. Men genom 1789 års förenings- och säkerhetsakt bestämdes det att enbart de allra högsta ämbetena skulle tillhöra adeln
och i och med 1809 års regeringsform avskaffades adelns samtliga företrädesrättigheter inom
statsförvaltningen och kungamakten försvagades avsevärt (Norborg 1995:42).
Förklaringen till tudelningen kan till stor del även härledas till två politiska grupperingar som
under 1800-talet dominerade. Under 1800-talet var diskussionerna både komplexa och
paradoxala. Inom grupperingarna fanns olika intressen och de argumenterade dessutom ibland
utifrån motstridiga utgångspunkter. Olika aktörer, både för och emot dualismen, argumenterade
alltså med samma argument men utifrån helt olika ståndpunkter. En del såg den tudelade
förvaltningen som ett sätt att motverka införandet av parlamentarism, medan andra motsatte sig
en allt för stor kungamakt och ansåg att dualismen kunde begränsa kungens inflytande över
staten (Larsson 1996). Bland förkämparna för dualismen fanns de som ansåg att ministerstyret
stred mot konstitutionen och utgjorde ett hot mot kungens allenarådande. De menade att
ministerstyret i förlängningen kunde leda till parlamentarism, vilket de ansåg vara förkastligt,
och dualismen var ett sätt att motverka detta. Bland förkämparna fanns även de som eftersträvade parlamentarism och såg dualismen som en väg mot just denna. Enligt dem motverkade
dualismen ministerstyret och därmed även en återgång till högaristokratins maktvälde. Om
högaristokratins skulle återta sin makt riskerade det även att sätta stopp för införandet av
parlamentarism. Motståndarna utgjordes främst av liberaler från adeln och var en mer homogen
grupp än förkämparna (Andersson 2004:89). Motståndarna ansåg att den organisering, med
ministerstyrelse, som fanns i Sverige före 1720, var den ideala. De ville se en annan representation än den för tiden och önskade en utveckling av parlamentarism. Bland motståndarna fanns
ett unikum, nämligen kungen själv som med förståelig anledning varken eftersträvade ministerstyre eller parlamentarism. Dock såg kungen möjligheten att stärka sin egen position och sin
makt över statsråden genom kontroll av verkställigheten och att göra statsråden till kungens
förlängda arm (Andersson 2004:203–207). Anledningen till skillnaderna i tolkningarna av dualismen var, enlig Andersson, dualismens ”oklara status och oklara konstitutionella ställning”
(Andersson 2004:206).
Skillnaden mellan ministerstyre och dualism är alltså historisk betingad. Ministerstyret infördes
i de allra flesta fall under sekelskiftet 1800–1900-talet i och med de växande förvaltningarna i
form av oberoende enheter och den ökande demokratiseringen. Det argumenterades då för en
mer sammanhållen förvaltning med krav på bland annat ökad politisk och demokratisk styrning
och kontroll. I Sverige fanns dock motståndare till denna förändring vilka framgångsrikt
argumenterade för att behålla tudelningen. De uttryckte en misstro mot starkare politisk inflytande och styrning i förvaltningen och argumenterade istället för de klassiska och neutrala
förvaltnings- och ämbetsmannaidealen (Premfors et al. 2009:241–242). Sedan 1809 års
regeringsform har myndigheterna praktiskt taget varit fristående från departementen. Dualismen förblev intakt. Viktigt för dess överlevnad än idag är att dualismen genom tiderna inte
”stått för sig själv” utan alltid kopplats till andra centrala samhällsinstitutioner och varit beroende av andra aktörers stöd (Andersson 2004:163). Förvaltningsmodellen har bevarats genom
att förändras och på grund av att det ännu inte funnits ett tillräckligt stöd för dess avskaffande.
Avgörande för den svenska förvaltningen är även den praxis som vuxit fram. Under 1900-talet
har det i debatten om den nya grundlagsförfattningen i flera fall påtalats att den svenska
förvaltningsstrukturen inte enbart hade sin grund i den skrivna författningen utan även i den
rättspraxis som utvecklats parallellt med den skrivna författningen. Tidigare hade det påpekats
att denna praxis, eller tradition, borde gälla före författningen (Andersson 2004:210–211).
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4.3 Utnämningsmaktens historia
Samtidigt med dualismen infördes även den princip som uttryckte att statliga tjänster endast
skulle tillsättas utifrån förtjänst och skicklighet. I en studie, med syfte att undersöka hur
utnämningsmakten som system kunnat överleva i flera århundraden trots stark kritik, har
utnämningsmaktens historiska bakgrund kartlagts (Wendelsson 2007). Makten att utnämna
höga tjänster har egentligen funnits i Sverige sedan medeltiden i och med Magnus Erikssons
landslag 1350. Tiden innan hade präglats av kaos och stridigheter angående vem som skulle ha
rätt att utse Sveriges kung. I lagen statsfästes det att tronen hädanefter skulle ärvas och inte
utses och kungen hade ett råd som skulle bistå med rådgivning. Utnämningsmakten, för detta
råd, var helt och hållet kungens. Långt senare, efter år åter präglade av stridigheter uttrycktes
det i Sveriges första regeringsform, 1634 års regeringsform, att
Eftersom riket är vidsträckt, och ärendena flera och viktigare än att konungen ensam förmår
utreda dem, behöver han råd, ämbetsmän och hövdingar som bistår honom, vilka han väljer
och tar efter Sveriges lag och riksdagens samtycke5 (Petersson 2014:160)

Under 1700-talet kom striderna om tjänsterna att diskuteras. I utbyte mot rikedomar hade adelns
rådsvälde givit kungen enväldig och oreglerad makt. Adeln privilegierades i sin tur med tillträde
till de högre ämbetsmannatjänsterna. Den obalans som fanns mellan borgarna och adeln började
allt eftersom att ifrågasättas. Kungen hade haft för vana att omsluta sig med allierade rådsmän,
men i 1720 års regeringsform förtydligades det att tillsättningar till de tjänster, vars nomineringar regenten hade ensamrätt till, kunde stoppas av rådet om de stred emot svensk lag och
regeringsform (Wendelsson 2007). Under 1700-talets senare hälft hade kungen, Gustav III, haft
för vana att ingripa i förvaltningens arbete, så väl i beslutsprocessen som i utnämnandet av
ämbetsmän vilka ofta var hans gunstlingar. Då dessa ämbetsmän ofta var främmande inför sina
ämbetsuppgifter och då deras agerande var utmärkande osjälvständigt, var det allt fler beslut
som hamnade hos kungen. För denna tiden fanns möjligheten för adelsmän att köpa sig ämbeten
och kungen hade själv möjlighet att skänka bort poster till de han uppskattade. Detta ledde till
en ineffektiv och korrupt förvaltning (Möller 2015:26). Debatten om utnämningsmakten kom
att prägla hela 1700-talet och frågan färgade statsskicket.
1809 års regeringsform byggde på maktdelningsläran. Makten delades mellan den styrande konungen, den lagstiftande staten samt verkställande och dömande institutioner. Trots att makten
delades för att motverka en allt för stark kungamakt eller ett okontrollerbart riksdagsvälde,
poängterade konstitutionsutskottet vikten av en stark kungamakt (Möller 2015:26). I
regeringsformen lagstiftades det att utnämningsmakten fortsatt skulle följa svenska traditionella
regler. Utnämningsmakten ansågs ingå i kungens befogenhet att styra riket. Eftersom kungens
uppgifter bestod av att utfärda instruktioner och befallningar till ämbetsmännen, stod konungen
och förvaltningen i nära relation till varandra (Wendelsson 2007). I regeringsformen stod det
skrivet att utnämningar skulle göras utifrån förtjänst och skicklighet och därmed inte handla om
börd och adelsprivilegier, vilket tidigare stått i fokus (Petersson 2014:161). Spåren av dessa
tillsättningsgrunder – förtjänst och skicklighet – förekom även i 1720 års regeringsform. Redan
då talades det om att de egenskaper som skulle utgöra grund för konungens tjänstetillsättningar
skulle vara bland annat ålder i tjänst och förvärvad skicklighet (Wendelsson 2007).
Efter den nya regeringsformen växte de liberala tankegångarna sig starkare och under 1800talet senare hälft ökade riksdagens makt avsevärt medan kungens roll försvagades i och med att
rådet, som tidigare varit i kungens tjänst, nu började arbeta mer utan kungens inblandning
5

Utdrag ur en moderniserad version av 1634 års regeringsform.
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(Wendelsson 2007). Ett led i parlamentarismens framväxt var inrättandet av statsministerämbetet 1876. I och med detta blev ministären nu under ledning av en regeringschef som inte längre
var kungen (Norborg 1995:98). Under 1900-talets första hälft kom kungens och rådets makt att
hamna i riksdagen. Kompetens och legitimitet blev allt viktigare egenskaper inom förvaltningen
och kungens utnämningsmakt kom återigen att inskränkas (Wendelsson 2007). Parlamentarismen infördes alltså i Sverige inte genom någon formell grundlagsändring utan snarare genom
succesiv förändring av praxis. Fram tills 1974 hade parlamentarismen saknat förankring i
grundlagen. Men 1809 års regeringsform uppfattades som föråldrad och i och med 1974 års
regeringsform avskrevs maktdelningen och parlamentarismen grundlagsfästes, trots att den redan varit praxis i decennier (Norborg 1995:101–102). ”Konungen” som i 1809 års regeringsform syftat på honom själv och denne som riksstyrelseutövare och domare, ersattes nu av ”regeringen”. Denna ”direktöversättning” ledde till att konungens, i princip obegränsade, möjlighet
till att styra förvaltningen nu tillföll regeringen (Andersson 2004:209).
Utnämningsmaktens traditioner med ständigt slutna processer och tillsättningar som saknar direkta motiv försvårar möjligheten till ansvarsutkrävande. Frågan har diskuterats flitigt ibland
politiker i riksdagen men makten är i huvudsak intakt och systemet oförändrat trots betydande
kritik.

4.4 Sammanfattning tidigare forskning - dualismen och utnämningsmakten
En bakgrundsgenomgång av dualismen i den svenska förvaltningsmodellen är en del av förklaring till varför utnämningsmakten är så betydande och unik i Sverige. Utan dualismen finns
möjligheten att även vi i Sverige skulle haft ministerstyre och med ministerstyre hade
utnämningsmakten möjligtvis inte varit ett så pass centralt styrinstrument (om det ens funnits
alls) för regeringen som det historiskt har varit och är än idag. Sammanfattningsvis kan det från
dessa genomgångar sägas att dualismen är bevarats genom att förändras och att
utnämningsmakten är en överlevare tack vare dess långa tradition och det politiska konsensus
som råder gällande dess bevarande. Slutsatser från den tidigare forskningen om dualismen och
utnämningsmakten kommer att användas i analysen (som presenterats i avsnitt 3.2, tabell 2). I
tabell 4 nedan sammanställs studierna som legat till grund för detta kapitel.
Tabell 4. Sammanställning av studier om dualismen och utnämningsmakten
Studie/Rapport
Syfte/Fråga
Metod
Material
Tudelad trots allt –
dualismens överlevnad i den svenska
staten 1718–1987.
(Andersson 2004)
Regeringens utnämnings-makt inför
2000-talet – historiskt förlegad eller
traditionellt legitim?
(Wendelsson 2007)

Att beskriva dualismens tillkomst
och historiska utveckling, samt förklara dess varaktighet.
Att undersöka hur
utnämningsmakten
som system kunnat
överleva i flera
århundraden trots
stark kritik.

Undersökning av
den offentliga
diskussionen om
dualismen vid
fyra tidpunkter
under perioden
1718 och 1987.
Beskrivning av
hur lagstiftning
sett ut samt
undersökning av
hur frågan har
behandlats och
debatterats i riksdagen.
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Offentliga utredningar, riksdagsdiskussioner, remissvar,
debattartiklar i
tidskrifter.
Äldre grundlagsversioner, grundlagshistoriska verk,
juridiska rättskällor,
lagtexter, motioner,
utfrågningar m.m.

Resultat
Dualismen har
bevarats genom att
förändras och på
grund av att ett
tillräckligt stöd för
dess avskaffning
ännu inte funnits.
Utnämningsmakten
är en överlevare, till
stor del tack vare
tradition men även
tack vare det politiska konsensus
som gynnar de
styrande.

5. UTNÄMNINGSPOLITIKEN I SVERIGE
I detta andra kapitel, utav två, presenteras den tidigare forskningen om utnämningspolitiken i
Sverige. I kapitlet ligger fokus på studier om granskning av utnämningsprocessen,
generaldirektörers yrkesbakgrund, tid som verksam chef samt tjänstemannarollens utveckling.
Kapitlet avslutas med en kort sammanställning av forskningen, dess bidrag i denna uppsats
samt denna studies bidrag till de tidigare.

5.1 Rekryteringskrav och anställningsvillkor för svenska myndighetschefer
I proposition 1973:90, vilken la grunden till regeringsformen 1974 (SFS 1974:152), uttryckes
att förtjänst skulle avse den erfarenhet som ”förvärvats genom föregående tjänstgöring” och
skicklighet den lämplighet för anställningen mot bakgrund främst av teoretisk och praktisk
utbildning (Prop. 1973:90 s.405–406). Angående den äldre formuleringen om att avseende inte
skulle fästas vid börd, uttrycktes i propositionen att det nu var ett uttryck för att statliga tjänster
skulle tillsättas efter objektiva grunder utan att ta hänsyn till ovidkommande omständigheter
(Prop. 1973:90 s.405–406). Bortsett från dessa grundlagsstadgade krav på förtjänst och
skicklighet, saknas det tydligare specifikationer och andra formella krav för anställningarna.
I slutet av 90-talet genomförde den socialdemokratiska regeringen förändringar gällande tydligare krav på tillsättningarna av myndighetschefer. I den chefspolicy som då upprättades
poängterades att rekryteringar skulle göras utifrån mer preciserade krav, ett brett sökförfarande
från såväl kommun, landsting som näringsliv samt att ett omsorgsfullt urvalsförfarande skulle
föreligga anställningarna (Prop. 1997/98:136). Det uttrycktes även att det i samtliga fall skulle
tas fram en skriftlig kravprofil före eftersökningarna av lämpliga kandidater inleddes. Det
uttrycktes även att ”särskild vikt bör läggas vid ledaregenskaper och tidigare erfarenheter som
chef” (Prop. 1997/98:136). I en studie från Statskontoret, även den från slutet av 90-talet, baserad på intervjuer med utnämnda verkschefer, förklarade de tillfrågade att de uppfattade
utnämningsprocessen som mycket enkel. Vederbörande hade blivit kontaktad av statsråd
och/eller statssekreterare vilka frågat om denne ”Skulle vilja bli…?” alternativt påstått att ”Vi
skulle vilja att…” eller uppmanat att ”Du ska bli...!”. Utöver detta hölls inga regelrätta
anställningsintervjuer. Gällande kravprofilen trodde en del av de tillfrågade att en sådan fanns
medan övriga var relativt övertygade om att så inte var fallet (Statskontoret 1999:21 s.19).
För myndighetschefer finns tre olika anställningsformer: tidsbegränsad anställning, anställning
tills vidare (dock längst till och med en särskild tidpunkt) och fullmaktsanställning. Den
tidsbegränsade anställningen är den vanligaste och används vid nästan samtliga tillsättningar
(SOU 2011:81 s.65–66). De flesta myndighetschefer (undantag förekommer) har verksledande
eller därmed jämförlig ställning och omfattas därmed inte av anställningsskydd enligt lagen
(SFS 1982:80) om anställningsskydd (LAS). Det innebär att myndighetschefer inte kan sägas
upp innan anställningstiden löpt ut, det kan dock av organisatoriska skäl eller för myndighetens
bästa vara nödvändigt att myndighetschefer lämnar sin post i förtid. Enligt lagen om offentlig
anställning (LOA) kan de då förflyttas till en annan statlig anställning vars tillsättning sker på
samma sätt (SFS 1994:260, 33§ andra stycket). Bestämmelsen i LOA infördes genom
verksledningsbeslutet. Regeringen beslutar om förflyttning och utifrån regeringsformens krav
på likabehandling, saklighet och opartiskhet ska förflyttningen grundas på objektivt godtagbara
skäl. De myndighetschefer som flyttats ges i regel en anställning på Regeringskansliet. Vanligast är att de placeras i det departement inom vilken den tidigare myndighetens verksamhet tillhör (Skr. 2009/10:43 s.9). En myndighetschef avskedas (i enlighet med föreskriften om grunderna för avskedning i LAS, enligt SFS 1994:260, 32§ andra stycket) om denne grovt åsidosatt
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sina åligganden mot arbetsgivaren (SFS 1982:80, 18§). Myndighetschefer har inte någon formell rätt att säga upp sig från sin tjänst, men regeringen har trots det regelmässigt valt att entlediga de som velat avsluta sin anställning (SOU 2011:81 s. 214). Detta skapar också cirkulation
och rörlighet mellan myndighetschefer på de höga posterna. Verksledningspropositionen (Prop.
1986/87:99) visade att erfarenhet av denna ökade rörlighet och cirkulation på chefsbefattningar
”verkar utvecklande och vitaliserande för såväl verksamheten som individen” (Skr. 2009/10:43
s.8). Allt eftersom har de specifika kompetenskraven blivit högre och möjligheterna till denna
chefrotation blivit mer begränsade (Skr. 2009/10:43 s.5).

5.2 Granskning av processen och ansvarsutkrävande
I och med den bristande öppenhet som präglat utnämningsprocessen har det påtalats att Sverige
inte lever upp till FN:s konvention mot korruption vilken antogs och undertecknades 2003
(Eriksson 2006). I konventionens artikel 7 ställs kraven på den offentliga sektorn. Genom punkten 1. a) framgår det att rekryteringen av offentliga tjänstemän ska grundas på ”principerna om
effektivitet, öppenhet och objektiva kriterier så som förtjänst, opartiskhet och skicklighet” (Förenta nationernas konvention mot korruption). Bristen på insyn har inneburit att det i princip
varit omöjligt att avgöra om grundlagens förtjänst och skicklighet legat till grund för
utnämningarna (Molander 2006:28). Granskningen av regeringens tillsättningar sker på två sätt,
formellt och informellt. Den formella granskningen sker genom konstitutionsutskottet och den
informella genom den enskildes rätt att enligt offentlighetsprincipen ta del av allmänna handlingar som är kopplade till tillsättningsärenden. Den informella granskningen kan, till skillnad
från den formella, inte leda till att ärenden ändras eller upphävs men kan ge upphov till diskussion och debatt bland allmänheten och i media. Möjligheten att överklaga anställningsbeslut
fanns fram till 2007, men avskaffades då detta ledde till att regeringen överbelastades med sådana ärenden (Prövning av överklaganden lades, i och med den nya myndighetsförordningen, på
den då nyinrättade Statens överklagandenämnd. Dock är det endast beslut av myndighet under
regeringen som kan överklagas hit och eftersom chefstillsättningar görs av regeringen kan dessa
inte överklagas till nämnden.). Detta ligger i linje med den princip som sedan länge gällt i Sverige, om att regeringens beslut inte kan överklagas (SOU 2009:4 s.31–34).
I en studie om utnämningsprocessen från 2003, genomförd utav Expertgruppen för Studier i
Offentlig ekonomi6, genomfördes ett större antal enkätundersökningar och ett färre antal
djupintervjuer med statsråd och statssekreterare som var eller hade varit anställda under perioden 1988 – 20017. På frågan om hur väl de tillfrågade ansåg att utnämningsprocessen fungerade, svarade hälften att den inte fungerade bra samt att systemet kräver en ökad professionalism i tillsättningen och mer öppenhet i ansökningsförfarandet. Med en ökad professionalism
menades bland annat systematisk bedömning av kompetens samt i förväg bestämda kravprofiler
och med öppenhet i ansökningsförfarandet menades dels att tjänsterna bör utlysas men också
ökad transparens i bedömningskriterierna (Ds 2003:7). Den svenska offentlighetsprincipen
tillåter inte en kombination av ett öppet ansökningsförfarande och möjligheten att undanhålla
ansökning och referenser från de sökande (Ds 2003:7 s.10). Detta medför att personer i ledande
ställning sällan vill söka offentliga jobb då de inte vill visa öppet att de söker tjänsten. I en
hemställan till regeringen 1997 föreslog Arbetsgivarverket att begränsningen av
offentlighetsprincipen skulle utökas. Detta med anledning av att man ansåg det vara svårt att
rekrytera chefer till den offentliga sektorn (Ds 2003:7 s.65). Sedan 2010 gäller sekretess för
6

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi är en självständig kommitté under Finansdepartementet.
Studierna är, enligt ESO (2017), politiskt oberoende och kvaliteten säkerställs genom ”väl underbyggd forskning
samt en rigorös granskning”.
7
De myndigheter som inkluderades i studien var de där verksledaren hade titeln generaldirektör.
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anställningsärenden av myndighetschef vid en förvaltningsmyndighets om lyder direkt under
regeringen enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Sekretessen gäller för
uppgifter som lämnar eller kan bidra till upplysning om den enskilda kandidatens identitet, vilket inkluderar såväl personuppgifter som tidigare meriter (Regeringen 2014).
Den politiska eliten
I ett demokratiskt system kan de som väljs ut för att företräda folket, med andra ord riksdagen,
sägas tillhöra en elit. När man talar om en sådan elit kan man utgå ifrån formella positioner.
Det innebär att de personer som genom sin position i det politiskt-administrativa systemet har
ett signifikant inflytande på policyutformningen, tillhör makteliten. Detta system bygger således på att makten utgår ifrån positionerna och att dess innehavare kan bytas ut. Angående hur
den politiska makteliten ser ut i Sverige, kan tre kriterier, vilka gör eliten legitim, tas upp: (1)
att eliten agerar enligt normer och regler, (2) att de system som befordrar eliten är legitima och
(3) att eliten går att granska och avsätta. Öppenhet är en förutsättning för legitimiteten, då en
sluten elit har svårt att få legitimitet (Ivarsson Westerberg & Niemann 2007:10; Wetterberg
1998). Riksdagsledamöter som elitgrupp kan anses vara legitim då de uppfyller dessa tre kriterier. Det finns dock aktörer som inte väljs demokratiskt men som likväl tillhör denna elit och
annat är det för dessa elitgrupper som befinner sig på ”icke-valbara” positioner. Det gäller bland
annat för politiska rådgivare och tjänstemän samt ämbetsmän – generaldirektörer och
myndighetschefer. För dessa grupper finns det begränsad insyn i utnämningsprocesserna och
ingen formell möjlighet för att granska eller avsätta.
Vi vet oftast inte vilka de är, vad de gör eller hur vi kan bli av med dem (Ivarsson Westerberg & Niemann 2007:13–15).

De formella kraven på myndighetsledningars ansvar finns formulerade i myndighetsförordningen (SFS 2007:515). Problematiken med ansvarsutkrävandeprocessen har undersökts genom att försöka ta reda på hur systemet fungerar i praktiken. Uppföljningen av anställda
generaldirektörer, vilken kan ligga till grund för ett omförordnande eller ny utnämning, handlar
om att ta reda på hur väl de lyckats med sina uppdrag, På grund av slutenhet i processen har
kunskaperna om vilka kriterier som gäller för ansvarsutkrävande varit begränsade (Ds 2003:7
s.9). Reformarbetet med resultatstyrning inom förvaltningen har pågått sedan 90-talet som en
del av arbetet med att förändra ansvarsutkrävandet. Verksamheterna skulle nu följas upp oftare
och generaldirektörerna skulle få tydligare återkoppling om vad som fungerat bra respektive
mindre bra i verksamheten (Ds 2003:7 s.73). En relevant fråga bli då vad som händer när en
myndighet inte presterar tillräckligt bra. Myndigheternas resultatredovisning består till stor del
av årsredovisningen (Ds 2003:7 s.79). När fel och brister uppstår inom förvaltningen är det
svårt att svara på om det enbart är myndighetens fel, om det är direktiven från regeringen som
varit otydliga eller målen för högt satta. Därmed blir det också ett problem att veta vem man
ska utkräva ansvar av (Ds 2003:7 s.83). Dock är det myndighetschefen som är ytterst ansvarig
för verksamheten.

5.3 Generaldirektörers yrkesbakgrund och tjänstemannaroll
Gällande studier om generaldirektörers bakgrund är det problematiskt att så väl beskriva
utvecklingen som att göra jämförelser över tid. Detta beror på en rad olika faktorer. Det finns
undersökningar som baserar sig på samma frågeställning och genomförande men förändrade
utgångspunkter förhindrar att enkelt analysera materialet som en helhet. Exempel på dessa
förändrade utgångspunkter är bland annat att tjänsten som statssekreterare först blev betraktad
som politisk tjänst efter 1976. Alltså ansågs statssekreterare inte tillhöra de politiskt rekryterade, en term som tidigare studier använt men som i dagsläget alltså inte har samma innebörd.
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En annan faktor är rörligheten bland verkscheferna, då chefer går mellan tjänster på departement och chefspositioner på andra myndigheter. Vad som också påverkar möjligheten att jämföra studier är att antalet myndigheter både ökar och minskar över tiden. Vissa läggs ner, andra
återtas i bruk och nya tillkommer. Vad det gäller generaldirektörer har även titeln kommit att
omfatta fler chefer över tid, då myndigheter vars chefer tidigare kallats överdirektörer istället
blivit generaldirektörer (Ds 2003:7 s.33–35).

5.3.1 En politisk dimension
Forskning har visat att utnämningspolitiken absolut har en politisk dimension. Historiskt sett
har det tillhört vanligheten att myndighetschefer haft politisk bakgrund. Carl Dahlström och
Birgitta Niklasson visade i sin studie (2013) att såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar under perioden, 1960 till 2010, hade utnämnt personer med deras egen partitillhörighet
till myndighetschefer. Studien visade att socialdemokratiska regeringar gjort detta i större
utsträckning än de borgerliga, vilket dock inte är överraskande med tanke på att Socialdemokraterna suttit vid makten under betydligt längre tid (cirka 75 procent av den tidsperiod som
undersöktes). Studien visade även, något mer överraskande, även borgerliga regeringar utnämner myndighetschefer med socialdemokratisk bakgrund. Detta kan tänkas bero på att då
Socialdemokraterna innehaft makten under så pass långa tidsperioder finns det fler potentiella
myndighetschefer med socialdemokratiska bakgrund (Dahlström & Niklasson 2013). Andra
studier har bland annat visat att risken för att myndighetschefer flyttas och ersätts ökar vid
maktskiften. Myndighetschefer lämnar sina positioner i större utsträckning om den tillträdande
regeringen inte är av samma ideologiska bakgrund som den regering som tillsatte dem (Dahlström & Holmgren 2015). Detta är något som även tycks gälla för myndigheter (Holmgren
2015). Det är naturligt att politiken förändras vid ett regeringsskifte men påverkar det chefsposterna på myndigheterna kan konsekvenserna andra. Om en myndighetschef byts ut i samband
med regeringsbyte kan kontinuiteten i myndighetens arbete påverkas. Det skulle också kunna
innebära att valutgången i riksdagsval kan bli avgörande för dessa myndighetschefers karriärer.
I en longitudinell studie angående svenska verkschefers rekryteringsvägar undersöktes ett antal
frågor om hur möjligheterna till rekryteringsstyrning används avseende chefsposterna i den
centrala statsförvaltningen: varifrån de som rekryteras av regeringen hämtas, vilka förändringar
som kan konstateras m.fl. (Nyman 1976). Studien genomfördes med ett antal tvärsnitt avseende
chefsrekryteringarna under var tionde år mellan 1915 och 1975. Resultaten visade att
rekryteringarna till verksledningarna från departementen under de, för undersökningen, tre senare decennierna hade ökat kraftigt. Karriärvägen från departement till förvaltningstoppen var
till synes den vanligaste vägen och många av de ”tunga” betydelsefulla verken hade fått sin
chef från ett departement. Denna rekrytering kan ses som ett uttryck för att
departementalbyråkratin blivit mer dominant som en följd av den allmänna maktförskjutningen
till departementen. Det kan även ses som en form av styrning av förvaltningen från regeringens
sida då, i ett läge av långvarig regeringskontinuitet, statsrådens närmsta medhjälpare i
Regeringskansliet är väl införstådda med intentionerna från den politiska ledingen.
Regeringen rekryterar företrädesvis bland departementens statssekreterare och höga
topptjänstemän som den känner väl och vet vad de går för (Nyman 1976:84).

Resultaten visade på ett mönster att minoritetsregeringar rekryterade riksdagsledamöter till
chefspositioner inom förvaltningen för att kunna utöva inflytande över den. Medan en regering
med stabilare och mer långvarig ställning inte behövde gå den vägen. I ett läge av
regeringskontinuitet gjordes istället rekryteringar från departementsbyråkratin. Generellt sett
finns det två principer för chefstillsättningen. Å ena sidan finns uppfattningen om att det ska
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finnas en samstämmighet mellan de politiska instanserna och förvaltningen för att förvaltningen
ska verkställa de politiska besluten och då förvaltningen utgör ett av aktionsleden i
beslutsprocessen. Å andra sidan finns uppfattningen om att en demokratisk-parlamentarisk ordning förutsätter att förvaltningens sammansättning och inriktning ska vara välfungerande oavsett den politiska ledningen (Nyman 1976).
På samma linje har en forskningsrapport (Ivarsson Westerberg & Niemann 2007) kartlagt vilka
vägar svenska statsråd och statssekreterare tagit till de högsta politiska tjänsterna. Detta i syfte
för att undersöka om det förekom eventuella mönster i rekryteringarna och därmed kunna öka
förståelsen för hur dessa positioner tillsätts. Perioden som undersöktes var från 1957 med Tage
Elanders regering och fram till och med Göran Perssons regering 2006. En av frågeställningarna
handlade om var statsråden och statssekreterarna hamnat efter avslutade ämbetsperioder. I
debatten har det ofta talats om att före detta statsråd och högt uppsatta politiker fått toppjobb
inom staten efter avslutad tjänst och att dessa statliga chefstjänster använts som belöningar
(Ivarsson Westerberg & Niemann 2007:64). Det har till exempel inte varit ovanligt att före detta
statsråd blivit utnämnda till landshövdingar eller att det varit mest vanligt förekommande att de
blivit ”ett slags mångsysslare inom den politiskt-administrativa samhällssfären” (Ivarsson
Westerberg & Niemann 2007:67). För statssekreterarna har det varit den absolut vanligaste
karriärvägen att bli chef på en statlig myndighet efter avslutad tjänst. Det är i det närmsta en
naturlig väg och vanligast har det varit för de socialdemokratiska statssekreterarna. För de
borgerliga statssekreterarna har det istället vanligare att gå vidare till den privata sektorn.
Rapporten når de det något hårdragna resultatet att ”statssekreterarna i socialdemokratiska regeringar blir chefer i staten medan de borgerliga blir chefer i näringslivet” (Ivarsson Westerberg
& Niemann 2007:75). Inte minst Göran Perssons utnämningar av generaldirektörer har diskuterats och ifrågasatts. Kritiken riktades mot att det låg politiska bedömningar bakom utnämningarna och att grundlagens kriterier om förtjänst och skicklighet hade åsidosatts (Ivarsson Westerberg & Niemann 2007:69). I en av utfrågningarna i riksdagens konstitutionsutskott om hur
regeringen använder utnämningsmakten kommenterade Persson att
Jag tror inte någon regering vill göra sig av med utnämningsmakten. Denna är ett av varje
regering använt instrument. (1997/98:KU25, bilaga B 8, s.165.)

Frågan om utnämningarna har nästintill varit en stående punkt i konstitutionsutskottets dagordning. Trots dessa årliga utfrågningar i konstitutionsutskottet har det varit sällan som ett politiskt
parti, oavsett om det varit en socialdemokratisk eller en borgerlig regering, har fört fram konkreta förslag till förändringar av utnämningsprocessen (Ds 2003:7 s.13). Även tidigare har
socialdemokratiska statsministrar kritiserats. När Tage Erlander (1946–69) kritiserades för att
har gjort utnämningar utifrån politisk bakgrund, försvarande han detta med att påpeka att det
fanns en redan existerande överrepresentationen av tjänstemän med politisk bakgrund inom
högern vilken skapats av tidigare center- och högerregeringar (Dahlström & Niklasson 2013).
Att utnämningar av myndighetschefer kritiserats för att ha en politisk dimension, då många som
tillsatts på chefspositioner delat regeringens politiska bakgrund, kan dock sakligt motiveras ur
ett styrperspektiv
Genom att utnämna partipolitiska och ideologiska meningsfränder har man möjlighet att
även kunna implementera politiska beslut som fattats. (Ivarsson Westerberg & Niemann
2007:80)

I rollen som generaldirektör ingår det att vara hörsam och följsam mot regeringens avsikter i
genomförandet av politiska förändringar. Något som man rimligen kan tänka borde underlättas
om den utnämnda generaldirektören delar regeringens politiska bakgrund. Möjligheten för
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regeringen att kunna styra myndigheter gör att en sådan utnämning vore mer fördelaktig än att
antingen utnämna en expert som bortser från de politiska motiven till en förändring eller för
den delen en politisk motståndare (Ivarsson Westerberg & Niemann 2007:80–81). Ivarsson
Westerberg & Niemann menar att det kan anses vara mer demokratiskt att försöka styra de
opolitiska myndigheterna genom att politisera chefspositionerna, då det ökar möjligheten för
att genomföra de politiska beslut som fattas (2007:81). I konstitutionsutskottet medgavs att den
politiska erfarenheten kan utgöra en saklig grund och att den politiska bakgrunden därmed inte
får vara diskvalificerande (Bet. 2005/06:KU10 s.58). Trots att frågan om den socialdemokratiska regeringens utnämningspolitik dykt upp på konstitutionsutskottets bord flertalet gånger,
har utskottet inte kunnat påvisa att utnämningarna inte fullgjorts i enlighet med lagen.
I regeringens budgetproposition för 2017 (Prop. 2016/17:1) har den rödgröna regeringen skrivit
att det kunde konstateras att det sedan 2007 rekryterats sammanlagt omkring 300 personer och
att 15 procent av dem, ca 50 stycken, har lämnat sina uppdrag i förtid, förflyttats eller inte blivit
omförordnade efter den första anställningsperioden (sex år). Detta resultatet var enligt dem
”oroväckande högt” (Prop. 2016/17:1 s.88). Orsaken till detta menade den rödgröna regeringen
kunde vara att det under de senaste tio åren varit betydligt fler personer som utnämnts till
myndighetschefer utan att tidigare ha varit verksamma i statsförvaltningen. De menade också
att det verkade som att en ytterligare konsekvens av Alliansens reformering av
utnämningspolitiken var att just experter i större utsträckning blivit rekryterade till
myndighetschefer och att färre generalister kommit ifråga för tjänsterna. Den rödgröna regeringen påpekade också i och med detta att chefspolicyn säger att samtliga myndighetschefer
ska besitta förmåga för att leda verksamheten och företräda såväl verksamheten som det statliga
arbetsgivarintresset. För att kunna göra detta menade den rödgröna regeringen att det krävs
både kunskaper och förståelse för ”de grundläggande värden som statsförvaltningen vilar på”
(Prop. 2016/17:1 s.89).

5.3.2 Tjänstemannarollen förändras under 80- och 90-talen

I Peter Ehns avhandling Maktens administratörer8 (1998) görs en komparativ undersökning av
statstjänstemäns syn på tjänstemannarollen genom intervjustudier med svenska tjänstemän och
politiker. Undersökningen centrerade runt statssekreterare, departementsråd och verkschefer.
Syftet var att påvisa samband mellan upptäckter i undersökningen och socio-ekonomiska
förändringar i samhället samt gällande styrningen inom det politiskt-administrativa system där
tjänstemännen var verksamma. Temat var de högre svenska statstjänstemännens ställning i
gränslandet mellan politik och förvaltning. Studien undersökte förändring över tid och gjorde
en jämförelse mellan 1971/73 och 1990. Bland resultaten fanns viktiga observationer så som
att den marknadsorienterade tjänstemannarollens ställning hade stärkts över tid. Under 1980talet hade Regeringskansliet drivit linjen om att myndighetscheferna skulle bli mer lika cheferna i det privata näringslivet. Den privata sektorn framhölls som en förebild för ledarskap,
effektivitet och service och marknadstekniker infördes i myndighetsstyrningen.
Den marknadsorienterade modellen hade sin starkaste ställning bland verkscheferna vilket var
föga förvånande då denna grupp står marknaden närmst. Observationer gjordes även angående
politiker och tjänstemännens syn på varandra. Riksdagsledamöternas rollsyn visade att deras
syn på tjänstemannarollen var nära kopplad partitillhörigheten. Den politiska rollsynen dominerade bland socialdemokrater och vänsterpartister medan den rättsliga rollsynen dominerade
8

Avhandlingen var en del av en uppföljningsstudie av det forskningsprogram som genomfördes vid University
of Michigan av en grupp statsvetenskapliga forskare 1969. Forskningsprogrammets titel var The Political
Culture of Bureaucrats and Politicians. Huvudverket Bureaucrats and Politicians in Western Democracies
publicerades 1981. De huvudansvariga forskarna var Joel Arberbach, Robert Putnam och Bert Rockman.
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bland de borgerliga partierna. Undersökningen visade även, skrämmande nog, att politikerna
var förvånansvärt dåligt insatta i förvaltningsarbetet (Ehn 1998). I den statliga utredning (SOU
1992:60) som senare tog fram förslaget till LOA, lades förslag fram om att anställningsvillkoren
för myndighetschefer skulle göras mer lika de som gäller för chefer i näringslivet.
Som tidigare nämnt, vid rekryteringen av myndighetschefer, har betydelsen av att besitta god
kännedom angående den statliga förvaltningen historiskt sett varit en mycket viktig faktor.
Majoriteten av de rekryterade cheferna kommer från den statliga sektorn. Under perioden 2006–
2009 ökades andelen chefer med yrkesbakgrund i kommunal eller privatsektor, men dåvarande
Alliansregeringen framhöll att det med förmodan även i framtiden skulle vara en bakgrund i
den statliga sektorn som skulle vara vanligast förekommande (Skr. 2009/10:43 s.26). Sedan
2007 fram till 2013 hade, som följd av reformeringen av utnämningspolitiken, chefer från andra
delar av arbetsmarknaden än den statliga i betydligt högre grad kommit i fråga för anställning
som myndighetschef (Skr. 2013/14:155 s.52).

5.3.3 Allt kortare tid som verksam generaldirektör
Studier angående längden på de perioder som generaldirektörer är verksamma som chefer har
visat på att perioderna blivit allt kortare. Två statistiska undersökningar har analyserat de chefer
som avslutat sin tjänst. Den första undersökningen genomfördes 1985 och inkluderade
generaldirektörer som avgått under perioden 1964–1983, sammanlagt 123 verkschefer, och visade att genomsnittstiden som verksam var 11 år (SOU 1985:40). Den andra undersökningen
genomfördes 1999 och analyserade manliga och kvinnliga generaldirektörers tid som verksam
under perioden 1978 – 1998. Denna undersökning visade att av genomsnittstiden för de kvinnliga myndighetscheferna var 3,5 år medan det för de manliga cheferna i genomsnitt var 4,8 år
(Motion 1999/2000:K230). I en ESO-rapport från 2003 presenterades en liknande kartläggning
(Ds 2003:7). Kartläggningen fokuserade på de myndigheter vars verksledare bär titeln
generaldirektör, under perioden 1988–2001. Sammanlagt 248 generaldirektörer (188 män och
60 kvinnor) inkluderades i undersökningen vilken visade att under den aktuella perioden hade
125 generaldirektörer slutat9. Gällande deras bakgrunder visade resultatet att mer än hälften av
generaldirektörerna hade en politisk bakgrund, antingen i Regeringskansliet, haft politiska uppdrag eller bådadera. Den genomsnittliga tiden som chef i en eller flera anställningar visade sig
inte ha förändrats särskilt mycket under åren och genomsnittstiden som chef var 7,3 år.
Genomsnittstiden som generaldirektör vid en och samma myndighet var 4,8 år för kvinnor och
6,6 år för män. (Ds 2003:7 s.39–43). I jämförelse med undersökningen från 1999 skiljer sig
dessa resultat åt, vilket kan bero på skilda urvalskriterier samt de undersökta perioderna. Dock
uppvisas skillnaden i tjänstgöringstiden mellan män och kvinnor i båda studier, kvinnliga
generaldirektörer sitter i genomsnitt kortare perioder än män. I jämförelse med undersökningen
från 1985 visades det att genomsnittstiden som generaldirektör minskat med cirka 4 år. ESOrapporten uttrycks att detta kan bero på den ändring som genomfördes 1987 då tiden för ett
omförordnande förkortades (Prop. 1986/87:99 s.67).
En statlig utredning om myndighetschefers villkor (SOU 2011:81) tog upp att likande statistik
inte tagits fram sedan ESO-rapporten 2003, men för att ge en fingervisning om hur
genomsnittstiden kan ha förändrats presenterades nya uppgifter om hur långa anställningstider,
som de då aktiva myndighetscheferna skulle ha fram tills att anställningen skulle ta slut.
Tjänstgöringstiden visades då i genomsnitt vara omkring 6,2 år (SOU 2011:81 s.69), vilket
alltså var en ytterligare minskning i tid. Vad som dock inte medräknats i den statliga utred-

9

Vilket i studien innebar att man inte var kvar som chef på någon myndighet alls.
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ningen från 2011, är att generaldirektörers tjänstgöring kan avslutas i förtid av olika anledningar. Vilket gör att genomsnittstiden på 6,2 år inte är en direkt jämförbar uppgift i förhållande
till de tidigare.

5.4 Sammanfattning tidigare forskning - utnämningspolitiken
Det finns flertalet studier som genom kartläggningar, enkät- och intervjustudier och kvantitativa
analyser undersökt de bakomliggande faktorerna till statliga chefsutnämningar. De har pekat ut
de vanligaste karriärvägarna och även resonerat kring utnämningsmaktens inflytande på den
statliga förvaltningen. Forskning har tydligt visat att den statliga bakgrunden varit central för
tidigare utnämnda myndighetschefer. Denna uppsats ska bidra till detta forskningsfält genom
att undersöka hur rekryteringarna och tillsättningarna gjorts sedan Alliansens reformering av
utnämningspolitiken 2007. Dels för att undersöka hur det gått med reformen och den nya
rekryteringsmodellen samt för att undersöka vilka effekter den har haft avseende de
myndighetschefer som anställts.
Det finns en underliggande fråga om hur ett system som detta, vilket utsatts för stark kritik,
fortfarande är intakt. I Sverige har utnämningsmakten varit tätt kopplad till konungen och trots
stora förändringar inom den statliga förvaltningen har utnämningsmakten bestått. I Sverige har
vi en lång historisk tradition av att de personer som utnämnts till ämbetsmän och chefer för att
styra landet, har varit personer som utnämnaren kan tänkas ha haft förtroende för. Huruvida de
önskat belöna särskilda personer är svårare att klargöra. Det har visats att trots inskränkningar
i utnämningsmakten och försök till ökad öppenhet och legitimitet har rekryteringsprocessen
fortsatt varit sluten och utan offentlig insyn, vilket i princip är omöjligt att försvara i en demokrati av det svenska slaget. Trots den omfattande kritik som regeringar under modern tid fått,
har konstitutionsutskottet inte kunnat påvisa att utnämningsmakten inte skötts på rätt sätt. Frågan kvarstår om ett utnämningssystem som det svenska fortsatt kan överleva, om det går att
reformera eller om det snarare helt och hållet måste bytas ut för att kraven på objektivitet och
öppen ska kunna uppnås. I tabell 5 nedan sammanfattas studierna som legat till grund för detta
kapitel.
Tabell 5. Sammanställning av studier om utnämningspolitiken
Studie/Rapport
Syfte/Fråga
Metod

Material

Resultat

Att pröva tre vanligt Kvantitativa anaförekommande för- lyser
klaringar för en poli(Dahlström & Niklas- tiserad förvaltning.
son 2013)

Unika dataset om
svenska myndighetschefers politiska
och professionella
bakgrund (1960–
2010)

The politics of political Kartläggning av
appointments
myndighetschefers
karriärsbakgrunder
(Dahlström & Holmgren 2015)
Endogenous buAtt analysera
reaucracy.
institutionella val
inom den offentliga
(Holmgren 2015)
förvaltningen. Fokus
på effekter av
partiförändringar i
regeringen.

Kvantitativa analyser

Dataset över svenska
myndighetschefer
mellan 1960—2011.

Kvantitativa analyser

Dataset över svenska
förvaltningsmyndigheter mellan 1960–
2011.

Bl.a. att både socialdemokratiska och
borgerliga regeringar
har rekryterat myndighetschefer med deras
egna politiska bakgrund.
Det är mer troligt att
myndighetschefer
ersätts i samband med
partiskifte i
regeringen.
Att regeringar oftare
lägger ner myndigheter
som skapats av motståndarregeringar.

The politics of politicization in Sweden.
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Studie/Rapport
Rekryteringen till de
svenska centrala ämbetsverkens chefsposter 1915–1975.
(Nyman 1976)
Vägar till makten.
Statsrådens och statssekreterarnas karriärvägar
(Ivarsson Westerberg & Niemann
2007)
Förtjänst och skicklighet - om utnämningar och ansvarsutkrävande av generaldirektörer

Syfte/Fråga

Metod

Material

Resultat

Undersökning om
Ett antal tvärsnitt i
svenska verkschefers förvaltningsrekryteringsvägar.
organisationen
avseende chefsrekryteringar

Samtliga rekryteringar mellan 1915
och 1975

Rekryteringarna till
verksledningarna från
departementen har
ökat kraftigt över tid.

Kartläggning över
vilka vägar svenska
statsråds och statssekreterare tagit till
de högsta politiska
posterna.

Genom upprättandet av CV för
vartdera statsråd
och statsrekretare.

Sveriges statsråds
och statssekreterares
karriärväg och bakgrund mellan 1957–
2007.

Att undersöka utnämningsprocessen
och hur väl detta
system anses fungera.

Ett större antal
enkätundersökningar och ett
mindre antal
djupare intervjuer

Enkät- och
intervjusvar från
statsråd och
statssekreterare som
var eller hade varit
anställda under
perioden 1988 –
2001
Intervjusvar från
tjänstemän och
politiker.

Bl.a. att
statssekreterarnas
vanligaste karriärväg
är att bli chef på en
statlig myndighet efter
avslutad tjänst. Vanligast för socialdemokratiska statssekreterare.
Hälften av de tillfrågade ansåg att systemet inte fungerade bra
samt att systemet kräver en ökad professionalism i tillsättningen och öppenhet i
förfarandet.
Bl.a. att den marknadsorienterade tjänstemannarollens ställning hade stärkts över
tid, i synnerhet bland
verkscheferna, samt att
politikerna var dåligt
insatta i förvaltningsarbetet

(Ds 2003:7)
Maktens administratö- Påvisa samband
Intervjuer med
rer
mellan undersöktjänstemän och
ningen och sociopolitiker
(Ehn 1998)
ekonomiska förändringar i samhället
samt om styrningen
inom det system där
tjänstemännen är
verksamma.
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6. ANALYS
I detta kapitel presenteras policyanalysen av Alliansregeringens reformering av
utnämningspolitiken. Först presenteras en genomgång av problemet som var utgångspunkten
för reformen, därefter reformens innehåll: de bakomliggande ambitioner som skulle leda fram
till besluten och utgjorde initieringen av reformen samt de konkreta beslut som fattades för att
förändra rekryteringsförfarandet. Efter detta redovisas resultatet av de kvantitativa analyserna
av Alliansens tillsättningar av generaldirektörer och slutligen vilka effekter och konsekvenser
reformen har haft utifrån de kvalitativa analyserna av dessa utnämnda generaldirektörer.

6.1 Problem - historisk bakgrund
Problem

Genom en beskrivning (delvis historiskt) av det problem som var utgångspunkten för Alliansens reform, bland annat med hjälp av slutsatser av tidigare forskning och delar av
interventionsteorin (situationsteori).

Situationsteori

Föreställningar om olika aspekter på det problem som styrningen är tänkt att komma till rätta
med. Innefattar ett antal problemuppfattningar: problemets storlek nu, problemets utveckling
fram till nu, problemets orsaker samt de konsekvenser som finns nu samt framöver ifall
ingenting görs, vilka kan avse både problemets nuläge och dess historiska utveckling.

I slutet av 2003 antog och undertecknade Sverige FN:s konvention mot korruption. I
konventionens sjunde artikel ställs krav på den offentliga sektorn om rekrytering av offentliga
tjänstemän (Prop. 2006/07:74 s.11). Sedan undertecknandet har kritik riktats mot utnämningarna av myndighetschefer ifrån flera håll (Stockholms Universitet, Transparency international
och Institutet mot mutor) och kritiken har handlat om att utnämningsförfarandet varit allt för
slutet och otydligt. Det som har ifrågasatts har varit om Sverige lever upp till konventionens
krav då det i princip varit omöjligt att följa anledningarna till varför regeringen utnämnt vissa
personer till myndighetschefer (Eriksson 2006).
Den borgerliga alliansen hade inför valet 2006 varit kritiska mot den socialdemokratiska
regeringens användning av utnämningspolitiken under dess regeringstid och i debatten har det
ofta hävdats att de använt utnämningsmakten för att belöna sina egna (Ivarsson Westerberg &
Niemann 2007). I en granskning som Alliansen genomfört visades det att en stor andel av de
utnämnda cheferna hade socialdemokratisk partipolitisk bakgrund och att dessa utnämnts till
generaldirektörer till myndigheter som var särskilt viktiga för Socialdemokraterna (Rehn 2006).
Kritiken och ifrågasättandet av utnämningar av myndighetschefer var dock inte ny. I
konstitutionsutskottet har frågan om utnämningarna nästintill varit en stående punkt på dagordningen. Men utnämningsmakten är regeringens, det är både deras rättighet och skyldighet att
utse generaldirektörer och således har det inte varit utnämningsmakten i sig som ifrågasatts (Ds
2003:7 s.19). Regeringen behöver inte redogöra för processerna så länge de kan styrka (uttala)
att utnämningarna gjorts i enlighet med lagens krav på förtjänst och skicklighet, vilket också
görs.
Som tidigare nämnts beslutade den socialdemokratiska regeringen i slutet av 90-talet om att
införa tydligare krav på tillsättningarna av myndighetschefer. I den chefspolicy som togs fram
poängterades att rekryteringar skulle ske utifrån ”preciserade krav, ett brett sökförfarande från
kommun, landsting och näringsliv samt ett omsorgsfullt urvalsförfarande” (Prop. 1997/98:136).
Det uttrycktes även att det i samtliga fall även skulle tas fram en skriftlig kravprofil innan sökningen efter kandidater påbörjades samt att ”särskild vikt bör läggas vid ledaregenskaper och
tidigare erfarenheter som chef” (Prop. 1997/98:136). Vid Allianseregeringens bedömning av
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de tillsättningar som den socialdemokratiska regeringen gjort anmärkte de på att akterna rörande anställningsärenden enbart innehöll anställningsbeslut. Att såväl den socialdemokratiska
regeringen som Alliansregeringen beslutat om att upprätta skriftliga riktlinjer om att ledaregenskaper och chefserfarenhet ska vara särskilt meriterande kan vara ett spår av den förändring
med nya styrmodeller inom New Public Management som infördes för drygt 30 år sedan.
Historiskt har makten att utnämna de högsta statliga cheferna varit regeringens sedan
regeringsformen 1974, då parlamentarismen grundlagsfästes, men även tidigare då makten
parallellt med parlamentarismen varit praxis under decennier. Från och med den föregående
regeringsformen från 1809, baserad på maktdelningsprincipen, och bakåt i tiden, hade kungen
haft den styrande makten och därmed även makten att tillsätta medlemmar i det råd som delade
kungens makt. Att utnämna personer till de högsta statliga positionerna är alltså ett historiskt
arv som funnits med redan sedan regeringsformen 1634 och den har förändrats mycket lite om
man jämför med dess omgivning. Som tidigare forskning har visat har diskussioner om
utnämningarna förekommit ända sedan 1700-talet då kungen hade för vana att omsluta sig med
allierade rådsmän (Wendelsson 2007).
Gällande kraven på utnämningarna har det redan sedan 1720 års regeringsform funnits lagstadgade sakliga krav på tillsättningarna, då de skulle göras utifrån bland annat ålder i tjänst och
förvärvad skicklighet. I 1809 års regeringsform uttrycktes det, i likhet med dagens regeringsform, att utnämningarna skulle göras utifrån förtjänst och skicklighet. Dessa grunder är dock
vaga och vilken innebörd som kan läggas i dem kan bero på tolkning och uppfattning. Eftersom
det inte funnits några tydligare lagstadgade preciseringar har praxis utgjort en stor del av
förfarandet. Dock har tidigare kritik riktats mot att det låg politiska bedömningar bakom
utnämningarna och att de sakliga kriterierna hade åsidosatts (Ivarsson Westerberg & Niemann
2007:69).

6.1.1 Sammanfattning
De problem som varit kopplade till utnämningspolitiken har historiskt handlat om slutenhet.
Alliansregeringens reform var tänkt att råda bot på dessa problem med slutenhet i
utnämningsförfarandet. Eftersom Alliansregeringen beslutade om att problemet med
utnämningspolitiken krävde en reformering, kan i sig vara ett tecken på att problemet ansågs
vara så pass stort att det var nödvändigt. Kritik hade riktats mot slutenheten i
utnämningsförfarandet och denna slutenhet har varit ett problem sedan långt tillbaka i tiden,
men i modern tid har kritiken haft ett antal tydliga utgångspunkter. Alliansregeringen kritiserade den socialdemokratiska regeringen för att ha hanterat utnämningarna som belöningssystem
åt de egna och utnämningsförfarandet har också kritiserats för att inte leva upp till kraven i FN:s
konvention mot korruption. Orsakerna till problemet med slutenheten har i modern tid, enligt
Alliansregeringen, varit att det inte funnits möjlighet att spåra hur Socialdemokraternas utnämningar gjorts då det knappt funnits några handlingar upprättade i akterna rörande
anställningsärenden eftersom många av utnämningar gjorts genom tillfrågan av vederbörande.
Detta har också omöjliggjort granskningar av vilka grunder som myndighetscheferna tillsatts
på och om det varit de lagstadgade kraven på förtjänst och skicklighet som varit vägledande.
Slutenheten har således lett till att grunderna till enskilda tillsättningar har ifrågasatts och i och
med att regeringen inte behövt redogöra för rekryteringsprocessen har förfarandets legitimitet
ifrågasatts.
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6.2 Initiering/beredning och beslut - innehåll
Dessa två delar av policyanalysen, initiering/beredning och beslut, utgör tillsammans reformens
innehåll och presenteras således i samma avsnitt. Interventionsteorins inverkansteori och
värdeteori har använts för båda delar.
Inverkansteori Föreställningar om hur en intervention antingen direkt eller indirekt kommer att inverka på

Värdeteori

problemets orsaker så att problemet försvinner, reduceras eller förhindras från att förvärras.
Dessutom inbegrips föreställningar om hur interventionen kan ge upphov till bieffekter under
hela förloppet.
Föreställningar om varför det problemläge som skapas genom interventionen, dess
implementering och effekter samt bieffekter, är att föredra eller inte framför det ursprungliga
problemläget utan intervention eller med en annan intervention. Interventionsteorin fastställer vägar för att nå de uppsatta målen och avslutas med värderande satser. Alltså handlar det
om föreställningar om det problemläge som uppstår genom interventionen är att föredra eller
inte framför det tidigare problemläget.

6.2.1 Initiering/beredning
Initiering/
Beredning

Genom att utröna de bakomliggande ambitioner och målsättningarna som skulle leda fram
till beslutet, dels genom en genomgång av officiella dokument, tidigare forskning och med
hjälp av delar av interventionsteori (inverkansteori och värdeteori).

Alliansregeringen förklarade i sin regeringsförklaring (Prot. 2006/07:6) att utnämningspolitiken skulle reformeras med utgångspunkt i att tillsättningarna framgent skulle göras utifrån de
grundlagsstadgade grunderna förtjänst och skicklighet. Reformeringen av utnämningspolitiken
ämnade att bryta upp med den slutenhet som historiskt präglat förfarandet och förändra den
tradition som tidigare funnits. Alliansregeringens målsättning var att utnämningspolitiken
skulle präglas av förutsägbarhet, spårbarhet och öppenhet (Prop. 2006/07:74 s.11; Prop.
2007/08:1 s.49). De uttryckte problemet med slutenheten nu skulle förändras och att
rekryteringsprocesserna skulle dokumenteras för att det skulle finnas mer underlag i akterna.
I Sverige sker rekryteringen till de högre tjänsterna inom den offentliga förvaltningen ifrån alla
delar av samhället. I regeringsformen (SFS 1974:152, 12 kap. 5§) uttrycks det att rekryteringen
och tillsättningen av chefer ska baseras på sakliga grunder så som förtjänst och skicklighet.
Kraven för utnämningarna är väldigt vaga. Som tidigare nämnts kan det avgörande till stor del
handla om tolkning och uppfattning, vilket vuxit fram genom praxis. Vad som innefattas i förtjänst och skicklighet kan således diskuteras. Som tidigare forskning beskrivit uttrycktes det
1809 års regeringsform att utnämningarna skulle göras utifrån förtjänst och skicklighet samt att
de inte skulle handla om börd och adelsprivilegier som tidigare varit avgörande för en utnämning (Petersson 2014:161). En utveckling av dessa befordringsgrunder konkretiserades i
utredningsarbetet som lade grunden till 1974 års regeringsform. Förtjänst avsåg erfarenhet som
förvärvats genom tidigare tjänstgöringar och skicklighet avsåg lämplighet för anställningen mot
bakgrund av teoretisk och praktisk utbildning (Prop. 1973:90 s .405–406). Vidare uttrycktes att
tillsättningar skulle göras utifrån objektiva grunder utan att ta hänsyn till ovidkommande
omständigheter (Prop. 1973:90 s.405–406).
Som en del i reformeringen skulle det även bli lättare att flytta på en chef som inte är lämplig
(SVT Nyheter 2006). Andra målsättningar i reformen var gällande rollen som myndighetschef.
Alliansregeringen uttryckte att man som myndighetschef inte med nödvändighet behöver vara
expert inom det specifika verksamhetsområdet, men att man ska ha förmågan att samla den
personal som behövs för att verksamheten ska bedrivas optimalt. Snarare uttrycktes det att de
specifika kompetenskraven hade varit för höga.
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Generaldirektören ska besitta de kvaliteter som krävs för att kunna leda verksamheten i
enlighet med statsmakternas intentioner, men samtidigt ha sådana goda ledaregenskaper att
denne i princip kan leda även andra myndigheter. Det är dock otvivelaktigt så att de specifika kompetenskraven blivit allt högre med tiden, varför möjligheterna till chefsrotation i
praktiken är begränsad (Skr. 2009/10:43 s.5)

Det uttrycktes även krav på att myndighetschefer ska besitta god ledarskapsförmåga.
Alliansregeringen uttryckte att chefsrollen kan sägas kräva tre avgörande förmågor: att leda
verksamheten, att företräda verksamheten och att företräda arbetsgivarintresset. Alliansregeringen uttryckte att de ledarskapskrav som ställs på statliga myndighetschefer bör innebära att
de besitter förmågan att
[...] strategiskt och med kraft kunna driva, leda och utveckla verksamheten, att med eftertryck kunna företräda myndigheten i olika externa sammanhang och förståelse för vikten
av att arbeta strategiskt med myndighetens interna kompetensförsörjningsfrågor, såsom
rekrytering, jämställdhet, mångfald och ohälsa. (Skr. 2009/10:43 s.26).

6.2.2 Beslut – den nya rekryteringsmodellen
Beslut

Genom att beskriva de beslut som ingick i Alliansens reform, dels genom en genomgång av
officiella dokument samt med hjälp av delar av interventionsteori (inverkansteori och värdeteori).

Alliansregeringen anmärkte på att det, vid regeringens tillträde 2006, enbart fanns
anställningsbeslut i akterna rörande anställningsärenden och de uppgav att det framöver skulle
finnas betydligt mer underlag i dessa akter. Underlaget skulle utgöras av kravprofiler,
intresseannonseringar, intresseanmälningar, uppgifter om i vilka medier annonser publicerats
samt om en extern rekryteringskonsult deltagit i rekryteringsprocessen ska även de handlingar
som upprättats med anledning av detta ärende sparas. I stora drag innebar reformeringen således
ett antal förändringar i rekryteringsförfarandet (Skr. 2009/10:43 s.20, 24–25). Ett antal aspekter
har funnits som uppfattas relevanta för reformens syfte att göra utnämningspolitiken mer öppen,
förutsägbar och spårbar: (1) kravprofil, (2) intresseannonsering, (3) intresseanmälning och (4)
externt rekryteringsstöd.
Alliansregeringen framhöll att det viktigaste syftet med varje rekryteringsprocess är att hitta
den kandidat som är bäst lämpad för den aktuella anställningen. Eftersom rekryteringen alltid
ska utgå ifrån behov är det därför naturligt att det departementet som ansvarar för den aktuella
myndigheten är ansvarig för rekryteringsprocessen. Det tar i genomsnitt fyra månader att bereda
anställningsärenden, från första dagen för en intresseanmälan till dagen för regeringsbeslutet,
men kan uppgå emot ett halvår, om denna tid även ska inkludera upprättande av kravprofil,
prövning om en rekrytering ska föregås av annonsering samt vidta administrativa åtgärder för
publicering av annons och för att bestämma skälig tid inkommande intresseanmälningar (Skr.
2009/10:43 s.19).
De fyra indikatorer som identifierats ska vidare användas i policyanalysens följande resultatdel
för att undersöka hur väl målen med öppenheten i utnämningspolitiken har uppnåtts. En genomgång av innebörden av vardera indikator presenteras nedan.
Kravprofil
Att introducera en obligatorisk beredning av kravprofil inför varje anställningsbeslut var
Alliansregeringens första steg i reformeringen av utnämningspolitiken. Regeringens bedömning var att varje rekrytering av en statlig myndighetschef skulle göras med utgångspunkt i en
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skriftligt upprättad kravprofil. Kravprofilen är ett dokument som inleder varje rekryteringsprocess och ansvaret för dess upprättande är det departement som ansvarar för den aktuella
myndigheten. Dess innehåll ska utgöras dels av specifika krav utifrån verksamhetens behov och
dels av generella krav som ställs på samtliga chefer i statsförvaltningen. Kravprofilen utgör
utgångspunkten för analysen av vilka sökkanaler som ska användas i en rekrytering. Oavsett
om en chefstjänst ska utannonseras eller ej ska kravprofilen vara det obligatoriskt inledande
dokumentet i varje rekryteringsprocess. Efter att en rekryteringsprocess avslutas ska kravprofilen läggas i akten vilket gör den till en allmän handling som kan lämnas ut. I och med detta kan
samtliga som tar del av den själva göra bedömningen av de krav som regeringen formulerat
inför rekryteringen samt om personen som anställdes uppfyllde dessa krav. Genom detta menade Alliansregeringen att möjligheterna ökade för att i efterhand granska det sätt som regeringen utövat utnämningspolitiken. Anledningen till att kravprofilen först offentliggörs efter att
anställningsbeslutet är för att förhindra att sökande kandidater får exakt kännedom om kraven.
Detta på grund av risken att kandidaterna då anpassar sina intervjusvar utifrån formuleringarna
i kravprovfilen. Dock gäller detta bara de mer specifika kraven, då de grundläggande kraven
presenteras i intresseannonsen (Skr. 2009/10:43 s.20).
Intresseannonsering
Alliansregeringen beslutade om ett anställningsförfarande med intresseannonsering efter
myndighetschefer. Detta för att få fler personer att söka anställning som myndighetschef (Prop.
2007/08:1 s.49). På så sätt skulle dels öppenheten i rekryteringsprocessen öka och även
rekryteringsunderlaget breddas då fler människor skulle få möjlighet att visa intresse för tjänsterna (Prop. 2007/08:1 s.52). När denna regel tillämpas ska regeringen i en kortfattad annons
ange att den söker en ny chef för den aktuella myndigheten. Ytterligare information och en mer
utförlig beskrivning av tjänsten ska lämnas på regeringens hemsida, tillsammans med de
kvalifikationer som regeringen bedömer att en ny chef ska ha samt vilka färdigheter som är
meriterande. Alliansregeringens målsättning var att intresseannonsering skulle vara huvudregel
men att det dock kan förekomma situationer vars omständigheter föranleder undantag från regeln. Dessa situationer, menade Alliansregeringen, var inte möjliga att ange på förhand (Skr.
2009/10:43 s.18). De har dock angett att det kan uppstå situationer där det efter en annonsering
inte återfinns kandidater som har de kvalifikationer som krävs (Prop. 2007/08:1 s.52) vilket
leder till ett ändrat förfarande. Det har även uttryckts att vid särskilda omständigheter, så som
för vikarierande eller korttidsanställda myndighetschefer, förekommer ingen intresseannonsering. Detta då rekryteringen inte kan genomföras på samma sätt som för ordinarie
myndighetschefer (Skr. 2009/10:43 s.18). Vid de tillfällen då kretsen av potentiella
myndighetschefer är så pass begränsad att dessa redan är medvetna om att tjänsten ska tillsättas,
kan det även ses som mindre lämpligt att annonsera om den. Det finns ett mindre antal unika
tillfällen som av olika anledningar medför speciella förutsättningar. Det gäller justitiekansler,
riksåklagare, överbefälhavare och chefen för säkerhetspolisen. Vid dessa tillfällen anses
sökförfarandet inte i behov av att kompletteras med intresseannonsering (Skr. 2009/10:43 s.21–
22). Alliansregeringen gjorde även bedömningen att det i vissa tillfällen kan vara relevant för
myndighetens verksamhet att få en ny chef på plats med kort varsel, kan en myndighetschef
från annan myndighet bli erbjuden den nya anställningen som chef (Prop. 2007/08:1 s.52).
Intresseanmälan
Grundregeln, som gäller när en myndighet har för avsikt att anställa en arbetstagare, är att de
enligt anställningsförordningen (SFS 1994:373) ska informera intresserade om anställningen så
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att dessa inom en viss tid kan lämna sitt intresse till myndigheten. Den handling som inkommer
från en kandidat till tjänsten på myndigheten kallas enligt vedertaget språkbruk från ansökan.
Då anställningsförordningen inte gäller för myndighetschefer är anställningsförfarandet (med
undantag för rektorer) formlöst. På grund av detta angav Alliansregeringen i reformen att när
anställningar som myndighetschefer annonseras, ska en inkommen handling från en kandidat i
ett sådant ärende kallas för intresseanmälan (Skr. 2009/10:43 s.23). Intresseanmälningar ska
skickas till det departement som ansvarar för rekryteringen till den aktuella myndigheten.
Skulle Regeringskansliet samarbeta med en extern rekryteringsfirma och intresseanmälningar
skickas dit, ska dessa handlingar skyndsamt överlämnas till ansvarigt departement för registrering och diarieföring (Skr. 2009/10:43 s.21). Sedan 2010 gäller sekretess vid rekrytering av
myndighetschefer vilket innebär att information om och handlingar från sökande kandidater
som inte fått anställningen är belagda med sekretess (SFS 2009:400, kap. 39 5b§).
Externt rekryteringsstöd
Som ett ytterligare steg för att öka kvaliteten i rekryteringsprocesserna kan beredningsorganisationen i Regeringskansliet kompletteras med ett externt rekryteringsstöd. Då allt mer komplicerade uppgifter läggs på myndigheterna behöver regeringen förfina sättet på vilket de hittar
de bäst lämpade myndighetscheferna. Genom att anlita ett externt rekryteringsstöd kan
beslutsunderlaget inför en kommande chefsrekrytering både fördjupas och förfinas. Detta stöd
kan bestå av antingen ett hel- eller delansvar för rekryteringen, genomförandet av en hel sökprocess eller genom att bistå med bedömningar. Har en extern rekryteringskonsult deltagit i
rekryteringsprocessen ska de handlingar som upprättats med anledning av det ärendet sparas i
den akten. Då kostnaden för att anlita ett rekryteringsstöd kan bli hög ska det i varje enskilt fall
alltid göras en bedömning av om man är i behov av ett sådant stöd. Således föreligger inget
självändamål i att anlita ett externt rekryteringsstöd (Skr. 2009/10:43 s.24–25). Regeringen
uppgav dock att det externa rekryteringsstödet efter reformen snarare blivit huvudregel än en
möjlighet och att det i inriktningen i fortsatta arbetet skulle vara att minska avropen av externt
stöd (Skr. 2013/14:155 s.53).

6.2.3 Sammanfattning
Som tidigare undersökningar visat fanns uppfattningen om behovet av ett nytt system bland
statsråd och statssekreterare som menade att systemet behövde en ökad professionalism med
bedömning av kompetens och i förväg bestämda kravprofiler samt en ökad öppenhet då tjänsterna bör utlysas men också med hjälp av en ökad transparens i bedömningskriterierna (Ds
2003:7). Genom att besluta om en ny rekryteringsmodell med ett förändrat utnämningsförfarande hade Alliansregeringen förställningar om att detta skulle leda till att rekryteringsprocessen skulle präglas av mer öppenhet och förutsägbarhet. Modellen bestod av ett antal beslut, om
upprättande av kravprofil, huvudregel om intresseannonsering, inkommande intresseansökningar från kandidater och användning av externt rekryteringsstöd vid behov, som skulle leda
till ökad kvalitet i rekryteringsprocessen samt resultera i ett fylligare och tydligare underlag
upprättat akterna rörande anställningsärenden. Dessa dokumenterade handlingar skulle i sin tur
leda till en ökad möjlighet för att granska rekryteringsprocesserna och de slutliga tillsättningarna. Utnämningspolitiken skulle på så vis bli spårbar.
Alliansens reform uppfattades leda till att det att problemläget med slutenheten i förfarandet
skulle upphöra genom att nya myndighetschefer skulle utnämnas. Reformeringen kan således
ha tänkts medföra att den svenska utnämningspolitiken som helhet skulle bli legitim i tack vare
öppenheten och spårbarhet i förfarandet. Utifrån dessa slutsatser kan en föreställning som
Alliansregeringen haft ha varit ett öppnare förfarande.
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Som redovisats i tidigare forskning har det tillhört vanligheten att myndighetschefer haft bakgrund inom statsförvaltningen. Alliansens kritik mot Socialdemokraterna hade främst riktats
mot det faktum att många utnämnda chefer hade haft partipolitisk bakgrund inom det
socialdemokratiska partiet samt att utnämningarna inte gick att spåra. Dock har Alliansen nu
kommit att kritiserats för att ha skapat ett nytt problemläge vilket handlar om det faktum att
deras utnämnda chefer inte besitter tillräcklig kunskap om värdena inom den statliga förvaltningen. Bland de som till hör kritikerna är den rödgröna regeringen, vilka anser att det är Alliansens reformbeslut som är orsaken till detta. Detta kan ses som en bieffekt som skapats genom
reformen. Alliansregeringen förtydligade i reformen att kunskap om den specifika myndighetens verksamhet inte var lika relevant som ledarskapsförmågor, vilket framhölls som det primära. Denna inställning har dock funnits inom statsförvaltningen sedan 80–90-talen. Ett problem som uppstått i och med detta är uppfattningen om att myndighetscheferna nu inte håller
måttet och sitter allt kortare tid som verksamma. Minskningen i verksam tid har dock
uppmärksammats redan under 90-talet. Anledningen till att de slutar i förtid kan bero på flertalet
saker, men en av dem skulle alltså kunna vara att de saknar kunskaper om statlig sektor (Dahlin
2016). Andelen chefer med annan bakgrund än den inom statlig verksamhet, som kommit i
fråga för anställning som myndighetschef, har sedan Alliansens reformering (mellan 2007–
2013) ökat (Skr. 2013/14:155 s.52).
Huruvida det nya läge som uppstått efter reformeringen, att myndighetschefer är verksamma
under kortare tid samt att de chefer som kommit i fråga för anställning som myndighetschefer
i större utsträckning kommit från andra delar av arbetsmarknaden än den statliga, är ett läge
som Alliansen hellre föredragit än det föregående eller om det är en bieffekt som följt med
förloppet, kan man i detta läge endast spekulera i. Men utifrån det faktum att Alliansregeringen
i och med reformeringen uttryckte att rekryterade chefer snarare ska besitta chefsförmåga än
specifik kunskap om förvaltningen samt att chefrotation var något som skulle främjas, indikerar
det att Alliansen velat bryta upp med den tradition som utnämningspolitiken tidigare haft, med
statlig bakgrund hos myndighetschefer och långa förordnanden.

6.3 Resultat - genomförande
Resultat

Genom att undersöka av hur tillsättningar gjorts, om de utförts i enlighet med reformens beslut, utifrån kvantitativa analyser.

6.3.1 Utnämningar mellan 2007–2017
Utifrån de fyra aspekterna i Alliansregeringens reform, kravprofil, intresseannonsering,
intresseanmälan, externt rekryteringsstöd, vilka är väsentliga för den nya modellen, ska fem
frågor besvaras angående de 45 utnämningarna utifrån handlingarna som begärts ut från respektive departement. Analysen i detta avsnitt är således enbart baserat på material och uppgifter
mottagna direkt från respektive departement. Det relevanta rörande dessa handlingar är del
huruvida de finns i akterna eller ej samt vad som står skrivit i handlingarna. Dock ska det
poängteras att om en viss handling inte finns sparad i den aktuella akten behöver det givetvis
inte betyda att någon av de fyra aspekterna, kopplade till den saknade handlingen, inte föregick
ett anställningsbeslut. Men i och med att Alliansregeringens syfte var att öppna upp förfarandet
samt att göra rekryteringsprocessen spårbar genom upprättandet av dessa handlingar, är
handlingarnas frånvaro ett resultat i sig. Detta då det inte går att spåra förfarandet om de inte
finns. Om till exempel en kravprofil har upprättats eller en intresseannonsering har gjorts men
det inte finns dokumenterad information om det i akten eller departementen kunnat besvara
frågan, blir resultatet trots allt att detta inte har genomförts i rekryteringsprocessen. Det görs
inga antaganden eller tolkningar i detta hänseende.

38

Tolkning av material
Som huvudregel var syftet att denna kvantitativa analys skulle genomföras utan tolkningar och
antaganden angående de mottagna handlingarna. I ett antal fall har det förekommit oklarheter
för hur handlingar och uppgifter ska förstås. Vid sådana fall har kontrollfrågor ställts till
departementen. Rörande ett färre antal utnämningar (två stycken) har aktuellt departementet
uppgett att de inte kan besvara samtliga frågor som ställts, utan att de bara kunnat ”anta”. Detta
eftersom de nuvarande anställda, enligt uppgift, inte varit med när aktern och handlingarna
upprättades. Det har därför i dessa fall varit svårt att avgöra hur frågorna i tabell 6 skulle besvaras. I dessa två fall har det varit oklart om den kandidat som slutligen utnämndes, själv ansökt
till tjänsten genom en intresseanmälan. Det finns i dessa fall uppgifter om att intresseanmälningar inkommit, men inte ifrån vem då detta är en sekretessbelagd uppgift. I fyra fall har det
inte funnits någon sparad annons i akterna, däremot har det inkommit intresseanmälningar vilket med sannolikhet innebär att en annonsering bör ha föregått. Men då analysen utesluter
antaganden har det i dessa fall därför inte varit möjligt att helt besvara frågan rörande detta och
därför presenteras dessa något oklara uppgifter inom parentes i respektive cell för fråga (2) och
fråga (4) i tabell 6, dock ingår de i det totala antalet i de aktuella cellerna. Fältet ”Ingen uppgift”
innefattar de fall då departementen uppgett att det inte finns någon uppgift, alternativt då det
inte mottagits någon uppgift alls rörande denna fråga.
Tabell 6. Resultat av kvantitativ analys10
Frågor

Ja

(1)
(2)
(3)
(4)

36
Har en skriftlig kravprofil upprättats?
33 (4*)
Har tjänsten utannonserats? (intresseannonsering)
30
Har kandidater till tjänsten sökt via intresseanmälningar?
Har den kandidat som slutligen utnämndes sökt tjänsten
29 (2*)
via intresseanmälan?
(5) Har ett externt rekryteringsstöd använts i
25
rekryteringsprocessen?
(* antal utnämningar där uppgiften varit oklar, som beskrivits ovan)

Nej

Ingen
uppgift

Totalt

9
12
11

4

45
45
45

16
18

2

45
45

Tabellen ovan visar att majoriteten av utnämningarna har föregåtts med en rekryteringsprocess
i enlighet med reformen. I de allra flesta fall, 36 utnämningar av totalt 45, har en kravprofil
upprättats, 33 gånger har tjänsten utannonserats, 30 gånger har kandidater inkommit med
intresseanmälningar och 29 gånger har även den utnämnde kandidaten sökt genom
intresseanmälan. Av totalt 45 rekryteringsprocesser har det i 25 fall använts ett externt
rekryteringsstöd.
Sedan 2014, i och med regeringsskiftet, har den rödgröna regeringen varit i besittning av
utnämningsmakten. En aspekt av hur väl Alliansens reform har lyckats, är att se till om det finns
skillnader mellan de olika regeringarnas användning av utnämningsmakten. Vad som är intressant att undersöka är hur de utnämningar som respektive regering gjort har sett ut och om de
föregåtts av en rekryteringsprocess i enlighet med reformens bestämmelser. Således presenteras
en analys av hur väl den rödgröna regeringen följde sina föregångares reform eller om de
fortsatte i samma spår. Av den analys som genomförts av reformens resultat (tabell 6, bilaga
2), går det att utläsa information om de utnämningar som Alliansregeringen respektive den
rödgröna regeringen gjort. Det som är intressant i detta sammanhang är samtliga fall då

10

Det fullständiga materialet, på individnivå, från denna kvantitativa analys finns i bilaga 2.
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utnämningarna genomförts i enlighet med reformen och således är det resultatet i kolumnen
”Ja” i tabell 6 som analysen i tabell 7 baseras på.
Tabell 7. Antal rekryteringar som genomförts i enlighet med reformen (för respektive regering)
Indikatorer från reformen
Alliansregeringen
Rödgröna regeringen
Totalt
(1)

En skriftlig kravprofil har upprättats
(2) Tjänsten har utannonserats
(3)

35 utnämningar

10 utnämningar

45
utnämningar

26 av 35
(74 %)
24 (3*) av 35
(69 %)
23 av 35
(66 %)
20 (2*) av 35
(57 %)
19 av 35
(54 %)

10 av 10
(100 %)
9 (1*) av 10
(90 %)
7 av 10
(70 %)
9 av 10
(90 %)
6 av 10
(60 %)

36 av 45
(80 %)
33 (4*) av 45
(73 %)
30 av 45
(67 %)
29 (2*) av 45
(64 %)
25 av 45
(56 %)

Kandidater till tjänsten sökt via
intresseanmälan
(4) Den kandidat som utnämndes
sökte tjänsten via intresseanmälan
(5) Ett externt rekryteringsstöd har
använts i rekryteringsprocessen
(* antal utnämningar där uppgiften varit oklar, som beskrivits ovan)

Vad som kan utläsas ovan i tabell 7 är att Alliansen har utnämnt sammanlagt 35
generaldirektörer och den rödgröna regeringen har utnämnt 10 generaldirektörer under den
undersökta tidsperioden. Som beskrivit tidigare har det i sex fall varit svårt att besvara huruvida
rekryteringarna har följt bestämmelserna i reformen. Parenteserna i resultatet i tabellen ovan
anger dessa oklara uppgifter, de ingår dock i det totala antalet i de aktuella cellerna. Av
Alliansens utnämningar har de i 26 fall av totalt 35 upprättats en kravprofil, 24 gånger har
tjänsten utannonserats, 23 gånger har kandidater sökt tjänsten genom intresseanmälning och 20
gånger har den kandidat som utnämndes sökt genom en intresseanmälan. I 19 fall av 35 har det
använts ett externt rekryteringsstöd i rekryteringsprocessen. Av den rödgröna regeringens
utnämningar har det i 10 fall av 10 upprättats en kravprofil, 9 gånger har tjänsten utannonserat,
7 gånger har kandidater sökt tjänsten genom intresseanmälan och 9 gånger har den kandidat
som slutligen utnämndes inkommit med intresseanmälan. I 6 fall av 10 har det använts ett
externt rekryteringsstöd i rekryteringsprocessen.
Den rödgröna regeringens rekryteringsprocesser har i högre grad genomförts i enlighet med
reformen än vad Alliansregeringens rekryteringsprocesser har gjort. Att ha i åtanke är dock att
den rödgröna regeringen inte hunnit göra i närheten av lika många utnämningar som
Alliansregeringen.

6.3.2 Genomgång av resultat
Kravprofil (1)
Som visats ovan har kravprofiler upprättats i nästan samtliga fall. Innehållet består av
myndighetens uppdrags- eller verksamhetsbeskrivning, ekonomi, lokalisering, ledning, personal, nuvarande situation, resultat samt kommande utmaningar och förändringar. Det presenteras
även en specificering av de krav som ställs på den nya myndighetschefen. Vid genomläsning
av dessa kravprofiler återfanns att innehållet näst intill är identiskt. Detta då de generella kraven
i stort sätt är de samma för samtliga tjänster. I nästan samtliga fall utrycks det inledningsvis att
myndighetschefen ska ha god erfarenhet som chef eller av att leda samt att ha dokumenterat
goda ledaregenskaper. Utöver dessa krav är de återkommande kraven social och kommunikativ
förmåga, akademisk utbildning eller examen samt erfarenhet av eller kunskap om statsförvaltningen. Kunskap om statsförvaltningen samt kunskap och erfarenhet av näringslivet dyker
ibland istället upp som meriterande, detta är dock mindre vanligt. Andra förmågor som
återkommande efterfrågas är att kunna entusiasmera medarbetare, ha förmåga att leda, kunna
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samverka, kunna företräda myndigheten i media och att ha strategisk förmåga. Mindre vanligt
förekommande krav är att den nya myndighetschefen ska ha varit myndighetschef tidigare, ha
erfarenhet och/eller kunskap om myndighetens verksamhetsområde (mer vanligt är att detta
anses vara meriterande), vara resultat- och målstyrd samt ha ett marknadsorienterat synsätt. De
specifika kraven för verksamhetens behov anses således utgöra den mindre delen av kravprofilen.
Intresseannonsering (2)
I likhet med kravprofilerna är intresseannonserna som gjorts likformiga. Utöver en beskrivning
av myndighetens verksamhetsområde görs en genomgång av de generella kunskaper och förmågor som eftersöks hos kandidaterna. Bland dessa är de mest vanligen förekommande goda
kunskaper om statsförvaltningen, erfarenhet av ledning, dokumenterat goda ledaregenskaper,
kommunikativ förmåga, akademisk utbildning, förmåga att kunna arbeta strategiskt med bland
annat kompetensförsörjningsfrågor, förmåga att entusiasmera och motivera medarbetare. I de
flesta fall har det varit det meriterande att ha kunskaper om myndigheternas
verksamhetsområde, men ytterst sällan ett krav.
Intresseanmälning (3), (4)
Som visats ovan är det vanligt förekommande med intresseanmälningar. Antalet anmälningar
för vardera tjänst har visats variera stort. De intresseanmälningar som inkommit efter en
annonsering, är inskickade tillsammans med kandidatens CV. De allra flesta är korta i form av
en mening i ett e-postmeddelande i stil med ” Härmed anmäler jag mitt intresse till tjänsten som
generaldirektör och chef för […]” Några avvikelser har förekommit, så som en intresseanmälan
vilken mindre formellt var skriven med penna och papper, en annan vilken var gjord på ”uppmaning” av en statssekreterare och av erfordrade formella skäl, samt en anmälan vilken
kandidaten inte själv gjort utan var en tjänsteanteckning från en statssekreterare som vid samtal
med den senare utnämnde kandidaten anmälde kandidatens intresse åt denne.
Externt rekryteringsstöd (5)
Externt rekryteringsstöd har använts vid majoriteten av rekryteringarna. Det är allt ifrån hela
uppdrag till delar av det, så som intervjustöd, urval, djupintervjuer, personlighetstester och Second opinion. I flera fall då det använts externt rekryteringsstöd har det inte funnits handlingar
sparade om detta. Trots att detta var en av reformens bestämmelser. I vissa fall har uppgift om
detta getts från departementet alternativt att det har gått att utläsa ur annonsen att ett externt
rekryteringsstöd använts. För ett antal av de rekryteringar där ett externt stöd använts har även
kostnader för dessa redovisats. Kostnaderna för sådant stöd har varit från 40 000 SEK till 225
000 SEK. Ett exempel på när rekryteringsstöd användes var för båda rekryteringarna (under
2007–2017) till Luftfartsverket. När Thomas Allard rekryterades 2010 användes externt
rekryteringsstöd för en slutlig bedömning, s.k. Second opinion. Kostnaden för denna tjänst var
40 000 SEK. När Olle Sundin rekryterades 2013 användes även då ett externt rekryteringsstöd.
Denna gången för ett helt uppdrag till en kostnad av 180 000 SEK.

6.3.3 Sammanfattning
Analysen av reformens resultat har visat är att det nu finns handlingar i akterna, vilket ökat
öppenheten och spårbarheten i utnämningspolitiken. Genom att, som för denna studie genomförts, begära ut handlingar för att kunna ta del av materialet rörande respektive rekrytering, kan
en bättre bild ges till hur förfarandet har gått till. En större möjlighet för att kunna spåra och
granska rekryteringsprocessen har således möjliggjorts genom reformen.

41

I och med dessa förändringar i förfarandet har det blivit möjligt för andra, utöver de som redan
är välkända inom kretsen på Regeringskansliet, att nu komma ifråga för anställning som
myndighetschef genom att söka tjänsterna. En av Alliansregeringens målsättningar med öppenheten var att kravprofilerna i efterhand skulle sparas för att möjliggöra en granskning av hur
väl den utnämnde mött kraven i kravprofilen (Skr. 2009/10:43 s.20). Med hjälp av de handlingar
som sparats i akterna har det således blivit möjligt att undersöka om den som slutligen anställdes
hade rätt kvalifikationer i enlighet med kravprofilen.
Resultatet har visat är att de kravprofiler som upprättats i stor utsträckning är väldigt lika till
innehållet. I de flesta fall har det uttryckts vara meriterade om myndighetens chef har kunskaper
om myndighetens verksamhet men är inget krav. I övrigt är det överlag samma krav som ställs
på samtliga myndighetschefer. Dessa krav, vilka är relativt breda och presenteras tidigt i
kravprofilen, så väl som i annonsen, är krav på dokumenterat goda ledaregenskaper och erfarenhet som chef, att entusiasmera medarbetare samt att upptill akademisk utbildning, god kännedom om statsförvaltningen, har en god kommunikativ förmåga. Att jämföra dessa kravprofilen
med den utnämndes egna kvalifikationer blir i de flesta fall väldigt enkelt då den utnämnda i
många fall tidigare haft en chefsposition och själv anser sig möta övriga krav i kravprofilen
utifrån tidigare befattningar.

6.4 Utvärdering - effekter och konsekvenser
Utvärdering Genom att analysera de effekter som reformens beslut och resultat kan tänkas ha lett till, samt
dessa effekters innebörder och konsekvenser, utifrån kvalitativa analyser.

Som visats i föregående avsnitt finns det en mängd material i form av allmänna handlingar i
akterna rörande anställningsärenden. Reformen har möjliggjort för allmänheten att i större
utsträckning spåra tillsättningarna för att konkret få svar på hur en rekrytering gått till och vilka
krav som funnits inför ett utnämnande. Att göra ett första urval av kandidater som alla är lämpliga för tjänsten, utifrån deras förtjänster och skickligheter, omöjliggör inte det faktum att den
som slutligen utnämns till generaldirektör väljs utifrån andra kriterier. Detta då grunderna är
vaga och tolkningar oklara. Det är således fortfarande svårt att enbart utifrån dessa handlingar
besvara frågan om vad som faktiskt låg till grund för utnämningen. Således är det intressant att
göra kvalitativa analyser av utnämningarna för att undersöka de effekter reformen kan ha haft.

6.4.1 Generaldirektörers yrkesbakgrunder
Tidigare undersökningar av socialdemokraternas utnämningar har uttryckt att det kan anses öka
möjligheterna för regeringen att styra förvaltningen om denna leds av en generaldirektör som
har förståelse för politiken, och kanske även sympatiserar med regeringspartiet. Utifrån detta
synsätt kan det även tänkas att det blir svårare att genomföra politiska förändringar om
generaldirektören är en politisk motståndare eller en expert som bortser från de politiska motiven (Ivarsson Westerberg & Niemann 2007:80–81). Som beskrivits tidigare har den vanligaste
karriärvägen för de socialdemokratiska statssekreterarna varit att bli chefer i staten, medan de
borgerliga statssekreterarna istället har gått till att bli chefer i näringslivet. Under särskilt 80och 90-talen uttrycktes det att statsförvaltningen skulle göras mer lik näringslivet. Under 80talet drev Regeringskansliet linjen om att myndighetscheferna skulle bli mer lika cheferna i det
privata näringslivet och i Socialdemokraternas chefspolicy från slutet av 90-talet uttrycktes att
rekryteringar skulle göras utifrån ett brett sökförfarande från kommun, landsting och näringsliv
samt ett omsorgsfullt urvalsförfarande (Prop. 1997/98:136). Bland de kravprofiler som undersökts återfanns krav på, eller att det ansetts meriterande, att ha erfarenhet av eller kunskap om
näringslivet. Dessutom påpekade den rödgröna regeringen att en konsekvens av Alliansens
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reformering varit att experter i större utsträckning rekryterats till tjänsterna som myndighetschefer (Prop. 2016/17:1 s.89). Således är det intressant att undersöka de utnämnda
generaldirektörernas yrkesbakgrund.
Kartläggningen har gjorts utifrån fyra kategorier: bakgrund inom statsförvaltning (både politisk
och opolitisk tjänst), kunskaper inom det specifika verksamhetsområde, tidigare tjänst på
myndigheten som denne blev chef för samt bakgrund som chef (i privat och/eller offentlig sektor). Kategoriseringen har inte gjorts uteslutande, då en generaldirektörs yrkesbakgrund inte
behöver tillhöra enbart en kategori. Yrkesbakgrunderna kan således kategoriseras på flertalet
olika sätt utifrån olika kombinationer av kategorier. I tabell 8 återfinns resultatet av hur många
generaldirektörer som haft bakgrund inom de olika kategorierna. Den vanligast förekommande
yrkesbakgrunden är som tidigare chef i privat/offentlig sektor. Den näst vanligaste bakgrunden
är den inom statsförvaltningen och därefter att ha erfarenhet av den aktuella myndighetens
verksamhetsområde. Den minst vanliga yrkesbakgrunden är att tidigare haft en tjänst inom den
aktuella myndigheten. Undersökningen har visat att den vanligaste kombinationen av
yrkesbakgrunder är att generaldirektören haft erfarenhet från både statsförvaltningen och som
chef (sammanlagt 11 stycken). Den näst vanligast kombinationen är erfarenhet som chef, då
inte från offentlig sektor, samt att ha kunskaper inom den myndighetens verksamhetsområde
(sammanlagt sex stycken). Det totala antalet generaldirektörer som haft bakgrund som chef i
annan sektor än den offentliga är sammanlagt nio stycken och det totala antalet generaldirektörer som saknat bakgrund inom statsförvaltningen är sju stycken. Den kartläggning som gjorts
av de utnämnda generaldirektörernas yrkesbakgrunder återfinns i detalj i bilaga 3.
Tabell 8. Generaldirektörers yrkesbakgrunder
Yrkesbakgrunder
Antal generaldirektörer
31
Chef i privat / offentlig sektor
23
Statsförvaltning
21
Kunskaper inom verksamhetsområdet
14
Tidigare tjänst på myndigheten

Generaldirektörer med tidigare politisk yrkesbakgrund
Vid en genomgång av generaldirektörernas yrkesbakgrunder har det funnits fall där denne har
haft en bakgrund kopplad till politiken. Med detta sagt är det inte säkert att de tillsattes av den
orsaken, men att presentera detta är likväl intressant då det är en faktor av relevans i detta
sammanhang. Bland de nedan listade, i tabell 9, återfinns de generaldirektörer som haft politiskt
tillsatta tjänster. Intressant att poängtera angående detta material är att flera av de nedan
presenterade generaldirektörerna har arbetat inom departement under socialdemokratisk regering, men har sedan anställts som generaldirektörer av Alliansregeringen. Ett exempel är Mikael
Sjöberg som innan han utnämndes till generaldirektör på Arbetsförmedlingen 2014, var
generaldirektör på Arbetsmiljöverket sedan 2007 (Arbetsmiljöverket 2014).
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Tabell 9. Sammanställning av generaldirektörer med politisk bakgrund
Generaldirektör
Bakgrund
Politiskt sakkunnig hos Leila Freivalds 1995–1998.
Dan Eliasson

Statssekreterare på Justitiedepartementet hos Thomas
Bodström 2001–2006.11

Ingemar Hansson
Mikael Sjöberg
Lena Jönsson
Olivia Wigzell

Statssekreterare på Finansdepartementet hos Anders
Borg 2006–2010. (Unsgaard 2006).
Statssekreterare på Inrikesdepartementet, Finansdepartementet och Socialdepartementet under
perioden 1996–2005. (Eliasson 2007)
Statssekreterare på̊ Försvarsdepartementet hos Björn
von Sydow 1997–2000. (Dagens Nyheter 1997)
Politiskt sakkunnig, Utrikesdepartementet 1991,
Socialdemokratiskt landstingsråd i Stockholms läns
landsting 1994–1998, borgarråd, Stockholms stad,
1998–2002. (Regeringskansliet 2015)

Utnämningar
Utnämndes till GD för Migrationsverket 2007, Försäkringskassan 2011 och
Polismyndigheten 2014
Utnämndes till GD för
Skatteverket 2010
Utnämndes till GD för Arbetsförmedlingen 2014
Utnämndes till GD för
Kustbevakningen 2014
Utnämndes till GD för Socialstyrelsen 2015

6.4.2 Kartläggning av enskilda generaldirektörer
En kortare djupdykning ska nu presenteras för ett fåtal fall, då dessa generaldirektörer kommit
att vara intressanta att undersöka vidare. Anledningen till detta är då de utgör exempel för olika
sätt på hur rekryteringsprocessen har sett ut. Sammantaget gäller detta för fyra generaldirektörer, Angeles Bermudez Svankvist, Dan Eliasson, Ann-Catrine Zetterdahl och Monika Stridsman. I ett fall har rekryteringsprocessen genomförts till punkt och pricka i enlighet med reformen. I de tre andra fallen framstår rekryteringsprocessen att ha genomförts på det vis som man
kunnat förvänta sig, men som under ytan visar något annat. Det material som mottagits ifrån
akterna för rekryteringarna och deras anställning har således varit intressanta. Två av dem,
Angeles Bermudez Svankvist och Dan Eliasson, har dessutom kommit att vara omtalade i media då de har varit/är generaldirektörer för stora och särskilt viktiga myndigheter. Kartläggningarna har baserats på uppgifter från handlingar från departementen samt på information efter
genomsökningar på internet (komplett källförteckning återfinns i avsnitt 8.5).
Angeles Bermudez Svankvist
Angeles Bermudez Svankvist utnämndes till generaldirektör för Arbetsförmedlingen 2008. Inför att tjänsten skulle tillsättas upprättades en kravprofil och tjänsten utannonserades12, total
inkom 26 intresseanmälningar varibland Bermudez Svankvist anmälan fanns registrerad. Vid
rekryteringen var även ett externt rekryteringsstöd inblandat. I den kravprofil som upprättats
fanns, utöver de generella kraven på myndighetschefen, krav på en ”gedigen erfarenhet av arbete i ledande befattning, gärna från näringslivet” samt ”kunskap om arbetsmarknadspolitik
och arbetsmarknadens funktionssätt”.
Angeles Bermudez Svankvist var innan utnämningen chef för privatägda S:t Eriks ögonsjukhus
i Stockholm och hade dessförinnan varit vd för Folktandvården i Stockholm, med bakgrund
som utbildad tandläkare. Bermudez Svankvist satt även i styrelsen för Företagarna, Sveriges
största företagsorganisation, som för tiden ifrågasatte en rad punkter av den svenska modellen
så som att ge arbetsgivare möjligheten att avböja kollektivavtal (Engberg 2008). Det var enligt
Sven-Otto Littorin, dåvarande arbetsmarknadsminister i Alliansregeringen, särskilt Bermudez
Svankvists ledarskapsförmågor som varit avgörande i valet av henne som generaldirektör

11

Dan Eliassons CV vilket ingick i de handlingar skickade från Justitiedepartementet.
Annonsens fanns inte sparad i akten men uppgift från Arbetsmarknadsdepartementet var det ett öppet
rekryteringsförfarande med annons i dagspress, på regeringens hemsida samt på Arbetsförmedlingens hemsida.
12
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(Axelsson 2008). Vid utnämningen ifrågasattes hennes bristande kunskaper och erfarenheter
om arbetsmarknadsfrågor. Littorin uttryckte då att
Det är viktigare med ledarskapsförmåga än att ha djup kunskap om arbetsmarknaden. Det
kan man snabbt komplettera med. Dessutom finns den kunskapen redan inom arbetsförmedlingen (Andersson 2008).

Under sin tid som generaldirektör mottog Bermudez Svankvist hård kritik från såväl anställda
som från Riksrevisionen och under 2013 gick styrelsen för Arbetsförmedlingen öppet ut med
att de saknade förtroende för sin generaldirektör. Trots att Bermudez Svankvist varit en
kontroversiell chef för den myndighet som svenskarna vid tillfället hade lägst förtroende för,
meddelade att hon tänkte sitta kvar som generaldirektör. Det uttrycktes att Bermudez Svankvist
var väldigt populär hos den dåvarande regeringen och särskilt Moderaterna, och att de ansett
att rekryteringen av henne varit lyckad (Crofts 2013). Men kort efter styrelsen uttalande, beslutade regeringen avskeda Bermudez Svankvist och dåvarande arbetsmarknadsminister, Hillevi
Engström, meddelade under en presskonferens att Bermudez Svankvist skulle avsluta sitt uppdrag med omedelbar verkan. Hon placerades då som generaldirektör på Regeringskansliet för
den resterande tiden av sitt förordnande (Persson & Svensson 2013) och från och med 2013
arbetade hon på Regeringskansliet med bland annat frågor rörande islamofobi och integration
samt var konsult och rådgivare (Migrationsverket 2016a).
Tre år senare, 2016, fick Bermudez Svankvist en skräddarsydd tjänst på Migrationsverket.
Migrationsverket meddelande hon hade handplockats till en tjänst som verksamhetsutvecklare
för organiserad sysselsättning (Granath & Wendle 2016). Tillsättningen kritiserades hårt, dels
då anställningen bröt mot anställningsförordningen (SFS 1994:373, 6§) då myndigheten ska
informera att man har för avsikt att anställa en person, vilket inte hade gjorts. Dessutom
kritiserades valet av person på basis av att Bermudez Svankvist tidigare hade fått sparken från
sitt förordnande som generaldirektör efter hård kritik mot hennes ledaregenskaper. Ansvarig
för tillsättningen var Migrationsverkets operative chef Mikael Ribbenvik som erkände att
tillsättningen hade brutit mot lagen. Dock framhöll han att eftersom Bermudez Svankvist fortfarande fick avgångsvederlag från staten, var det bättre att arbeta för pengarna än att vara sysslolös (Granath & Wendle 2016).
Dan Eliasson
Dan Eliasson utnämndes till rikspolischef i november 2014 och tillträdde vid årsskiftet därpå.
Eliasson har en lång bakgrund inom den statliga förvaltningen, i synnerhet vad det gäller på
chefspositioner.13 Vid tillfället för anställningen som rikspolischef hade Eliasson varit
generaldirektör för Försäkringskassan sedan 2011. Dessförinnan kom han direkt ifrån posten
som generaldirektör vid Migrationsverket där han varit verksam sedan 2007. Mellan åren 1991–
2006, hade han haft ett antal uppdrag inom Justitiedepartementet under socialdemokratiska
regeringar, bland annat som statssekreterare.
När tjänsten som rikspolischef skulle tillsättas upprättades det den 23 juni 2014 en kravprofil
och tjänsten utannonserades. I annonsen stod det att sökande var välkomna att skicka in skriftlig
intresseanmälan med CV senast den 1 augusti 2014. Gällande intresseanmälningarna inkom det
totalt 8 stycken. I Eliassons egen intresseanmälan stod det: ”På uppmaning av statssekreterare
Linde i Justitiedepartementet och då jag förstått att det erfordras av formella skäl, ansöker jag
13

Uppgifter från Dan Eliassons CV, vilket medföljt när handlingar begärts ut från i akten för anställningsärendet
från 2014 om Rikspolischef.
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här med om tjänsten som Rikspolischef”. Denna handling är daterad den 16 november 2014,
registrerad dagen efter och inkom såldes mer än tre månader efter sista ansökningsdag. I
regeringens skrivelse (Skr. 2009/10:43) finns det förvisso uttryckt att även sena inkomna
anmälningar ska accepteras. Men Eliassons anställningsbeslut är daterat fyra dagar efter hans
anmälan inkom, den 20 november 2014.
Innan Eliasson utnämndes hade polisen haft sju år av fallande utredningsresultat och hade på
grund av det genomgått en stor omorganisering (Ygeman 2017). I samband med utnämningen
uttryckte Beatrice Ask, dåvarande rättspolitisk talesperson för Moderaterna, att hon tyckte att
Eliasson var ett bra val till tjänsten som Rikspolischef men att hon varnade för den här typen
av framtida partipolitiskt färgade tillsättningar. Tillsättningen tillhörde en av den
socialdemokratiska regeringens första och Ask påtalade vikten om att inte falla tillbaka i gamla
spår med att åter igen tillsätta poliska tjänstemän till olika poster i statsförvaltningen. Ask menade dock att hon ansåg att Eliasson hade rätt meriter för att kunna driva en organisation av den
storleken som Polisen är och att varken hon eller den tidigare Alliansregeringen trodde att Eliasson utnämndes av anledningen att han tidigare arbetat för Socialdemokraterna (Rehn & Helmerson 2014). Under en pressträff i samband med att utnämningen offentliggjordes berättade Eliasson att han blivit kontaktad av inrikesministern Anders Ygeman för att diskutera uppdraget som
rikspolischef (Sundberg & Lisinski 2014). Ygeman uttryckte att Eliasson ”genom sin breda
erfarenhet har de främsta kvalifikationerna för tjänsten” (Sundberg & Lisinski 2014). Eliassons
har i under av tidigare generaldirektörsuppdrag både bemötts med positiv uppmärksamhet men
också av kritik.
Vid granskning av utnämningen av Eliasson som rikspolischef framstår det som att förfarandet
med hans anmälan mer eller mindre varit formellt på grund av de upprättade regler som finns
sedan 2007. En kravprofil har upprättats, tjänsten har utannonserats och intresseanmälningar
har inkommit men sedan har regeringen tillfrågat Eliasson om tjänsten varpå han lämnat in en
egen intresseanmälan av formella skäl samt på uppamningen av statssekreteraren. Skälen till
detta förfarandet framgår inte av de upprättade handlingar som finns i akten men en tänkbar
anledning, utifrån vad Alliansregeringen uppgett i en tidigare budgetproposition (Prop.
2007/08:1 s.52), är att de kandidater som sökt tjänsten inte varit tillräcklig kvalificerade och
således inte uppfyllt kravprofilen. Därför har den rödgröna regeringen med sannolikhet behövt
finna en annan kandidat. Dessutom relativt snabbt då rekryteringsprocessen redan varit lång.
En tendens till ett alternativt, men nödvändigt, rekryteringsförfarande blir nu synligt. Rekryteringen av Eliasson kan motiveras utifrån förtjänst och skicklighet men det slutgiltiga valet kan
likväl vara grundat på andra faktorer upptill de sakliga grunderna, så som att han känd sedan
tidigare och var tillgänglig då han redan var myndighetschef vid annan myndighet och med kort
varsel kunde ta anställning vid Polismyndigheten. Det är viktigt att tydliggöra att en
rekryteringsprocess kan föregå enligt reformens alla regler men när utnämningen görs är det
likväl ett fritt val från regeringens sida. Således kan ett förfarande enligt reformen, vilket ofta
är tidskrävande, resultera i att någon helt annan, än de först sökande, tilldelas tjänsten då behovet för detta finns. Eftersom ansökningarna från de övriga sökande är belagda med sekretess
har dessa inte kunnat undersökas.
Monika Stridsman och Ann-Catrine Zetterdahl
Ann-Catrine Zetterdahl utnämndes till generaldirektör för Sjöfartsverket i december 2009 och
tillträdde tjänsten i maj året därpå. Rekryteringsprocessen inför utnämnandet inleddes med en
upprättad kravprofil, därpå utannonserades tjänsten och totalt inkom 25 anmälningar. Bland
dessa anmälningar återfinns dock ingen från Zetterdahl. Innan Zetterdahl tillträdde tjänsten som
generaldirektör var hon direktör/Vice President för Customer Operations inom TeliaSonera.
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Innan dess hade Zetterdahl bland annat sedan 2004 haft ledande befattningar inom TeliaSonera,
varit VD för Telia Installation AB och även haft styrelseuppdrag i Telaris samt i Statens
lokalförsörjningsverk (Hultgren 2009).
Vid närmare granskning av de inkomna intresseanmälningarna är det flertalet av dem som mer
eller mindre saknar de kvalifikationer som är uppsatta utifrån kravprofilen. Det finns inga
uppgifter på att Zetterdahl har skickat in en intresseanmälan och vad detta grundar sig i är svårt
att veta då det inte finns några sådana upprättade eller inkomna handlingar om hennes anställning i akten. Det framstår som att reglerna för rekryteringsförfarandet frångicks, då ingen ansökan fanns. Vilket också blir tydligt då ingen av de sökanden möjligtvis hade rätt kvalifikationer
och således fick en chef finnas och utnämnas på annat sätt.
Likaså framstår det vara angående utnämningen av Monika Stridsman. Stridsman utnämndes
till generaldirektör för Skogsstyrelsen 29 mars 2009. När tjänsten skulle tillsättas upprättades
en kravprofil och tjänsten utannonserandes 2008. I annonsen framgick det att sista ansökningsdag var den 12 december 2008. Enligt handlingarna i akten har intresseanmälningar inkommit
men det finns ingen anmälan från Stridsman. Däremot återfinns henne CV, vilket registrerades
på Regeringskansliet den 29 mars 2009, alltså samma dag som hon utnämndes till generaldirektör. Stridsmans hade vid tiden för utnämnandet arbetat som chef inom myndigheter i tio år och
bland annat som regionchef för Skogsstyrelsens region Svea. Totalt inkom 14 intresseanmälningar och bland de sökande fanns dåvarande överdirektör vid Skogsstyrelsen. Således kan det
anses ha funnits kandidater med rätt kvalifikationer, trots att det slutligen blev en annan som
utnämndes.

6.4.3 Genomsnittstid som generaldirektör
I likhet med tidigare studier presenterade i kapitel 5 (SOU 1985:40; Motion 1999/2000:K230;
Ds 2003:7) har det i denna studie även gjorts en analys över hur lång genomsnittstiden som
generaldirektör varit. De generaldirektörer som ingått ur det totala urvalet är de som avslutat en
tjänst som generaldirektör. Ingen hänsyn har således tagits till att de flyttats som generaldirektör
till en annan myndighet. Av det totala antalet, 49 generaldirektörer, återstod 26 stycken som
avslutat sina tjänster, 13 kvinnor och 13 män. Den genomsnittliga tiden som generaldirektör för
samtliga 26 var 5,4 år. Den genomsnittliga tiden som generaldirektör skiljde sig endast marginellt åt mellan kvinnorna och männen, 5,42 år för de kvinnliga generaldirektörerna och 5,38 år
för de manliga.

6.4.4 Generaldirektörer som avslutat förordande
Då den kritik som riktats mot Alliansens reform har handlat om att deras utnämnda chefer sitter
allt kortare tid (Dahlin 2016; Wetterqvist 2016), presenteras här en sammanställning av de fall
då tiden som verksam myndighetschef har varit kortare än det normala (kortare än 6 år). Genom en kartläggning av dessa chefer, kan en överblick ges om hur många av denna studies
generaldirektörer det rör sig om och även möjligtvis ge ett svar ges på frågan om varför de
slutade i förtid.
Sammanlagt är det 11 generaldirektörer som har avslutat sitt förordnande i förtid. Av dem är
det sex stycken som suttit i 5–4 år och fem stycken som suttit i 3–1 år14. I tabellen 10 nedan
framgår uppgifter om varför deras förordnande avslutats. Tre av dem avgick eller sparkades i
samband med kritik alternativt då de inte längre hade förtroenden hos regering eller myndighetens styrelse. Tre stycken lämnade sina förordnanden för att bli generaldirektör på annan
14

I de fall generaldirektören inte tillträtt efter årsskiftet har den totala verksamma skrivits vara mellan två antal.
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myndighet. Två stycken meddelande att de skulle gå i pension, dock hade båda innan detta
kommit att kritiseras och en av dem hade begärts avgå. Två generaldirektörer lämnade tjänsten
för att ta annan anställning och en lämnade tjänsten på egen begäran, dock i samband med en
skandal. Tre av 11 avgående generaldirektörerna placerades på Regeringskansliet tills att deras
förordnanden löpt ut. I tabell 10 presenteras samtliga generaldirektörer som varit verksamma
under kortare tid än det normala, 6 år. Det redovisas även kortfattat för de anledningar som har
eller kan ha legat bakom att förordnandena avslutades i förtid. I de fall referens saknas kommer
uppgiften från de handlingar som begärts ut från departementen.
Tabell 10. Sammanställning av generaldirektörer som lämnat förordnande i förtid
1 Gunnar Malm
Trafikverket

5 År

Gick i pension. Var dock kritiserad och begärdes avgå innan (Trafikverket 2015; Hanell & Lundström 2014).

2 Anders Danielsson

SÄPO

4–5 År

Omplacerades som GD på Migrationsverket efter att Dan Eliasson gått till Försäkringskassan. Oklart om
Danielsson sökt tjänsten.

3 Charlotte Petri Gornitzka

SIDA

4–5 År

Utsågs 2016 till ordförande för OECD:s biståndskommitté Development Assistance Committee (Simonsen
2016).

4 Dan Eliasson

Migrationsverket

4–5 År

Omplacerade som GD för Försäkringskassan efter Adriana Lender. Enligt handlingar oklart om Eliasson sökt
tjänsten.

5 Dan Eliasson

Försäkringskassan

3–4 År

Lämnade för att gå vidare som GD för Polismyndigheten. Oklart förfarande för den tillsättningen.

6 Anders Danielsson

Migrationsverket

3–4 År

Avgick, blev ny generalsekreterare för Röda Korset (Migrationsverket 2016a). Placerades på Regeringskansliet
(Dahlin 2016).

7 Anders Nordström

SIDA

2–3 År

Sparkades av regeringen efter hård kritik. Myndigheten var hårt kritiserad och skulle omorganiseras (Knutsson
2010).

8 Lena Erixon

Försvarets materielverk

2–3 År

Lämnade för att gå vidare som GD för Trafikverket (Gummesson 2015). Enligt handlingar sökte Erixon tjänsten.

9 Thomas Allard

Luftfartsverket

2–3 År

Avgick, enligt uppgift på egen begäran (SVT Nyheter 2013), i samband med lobbyavslöjande (Aschberg
2013).

10 Adriana Lender

Försäkringskassan

2 År

Meddelade att hon inte ville förlänga förordnandet, gick i pension. Dock efter kritik från ledamot från Centerpartiet (Åsgård 2011). Spenderade resterande tid på Regeringskansliet (Kärrman 2011).

11 Maria Ågren

Transportstyrelsen

1–2 År

Fick sparken. Regeringen uppgav att de och GD inte hade samma syn på hur arbetet skulle bedrivas
(Holmström & Svahn 2017). Placerades som generaldirektör på Regeringskansliet (Maltesson & Jakobsson
2017).

6.4.5 Sammanfattning
Vad dessa kvalitativa analyser har visat är att erfarenheter inom såväl statsförvaltning som av
chefskap och spetskompetens har varit förekommande bland de utnämnda generaldirektörerna.
Analyserna har också visat att det finns utnämnda generaldirektörer som har haft en politisk
bakgrund, dels inom regeringspartiet men också de som varit politiska motståndare.
Undersökningarna av anledningarna till avslutade förordnanden har visat att en del blivit avskedade men också att en del fått förordnanden vid andra myndigheter. Vad som kan påvisas är att
förfarandet i vissa fall genomförts i enlighet med reformens bestämmelser och att de
utnämningarna har lett till vissa konsekvenser, medan förfarandet i andra fall inte har följts till
100 procent och uppvisat andra konsekvenser. Det är svårt att tala om kausala samband då varje
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fall på sätt och vis är unikt. Utifrån analyserna kan man dock förstå komplexiteten i att förklara
vilka faktorer som legat bakom en tillsättning, då det finns flera olika sätt att tolka innebörden
av förtjänst och skicklighet.
Utnämningsärendena för Eliasson, Stridsman och Zetterdahl kan ses ur ett särskilt perspektiv
och har lett fram till ett särskilt resonemang om det öppna förfarandet. Om det öppna förfarandet
med utannonsering och intresseanmälan resulterar i för få, om några, lämpliga kandidater som
är passande för tjänsten, kan detta resultera i att rekryteringen måste ta andra vägar för att finna
rätt kandidat. Detta uppmärksammande Alliansregeringen i sin budgetproposition (Prop.
2007/08:1 s.52). För ett antal anställningsärenden har handlingar i akterna, gällande inkomna
intresseanmälningar och medföljande CV, mottagits från departementen. I detta material har
det ett antal gånger dykt upp kandidater som av olika skäl, utifrån den upprättade kravprofilen
och i jämförelse med andra generaldirektörer, inte har haft likvärdiga kvalifikationer för att bli
myndighetschef. I och med ett öppet förfarande kan vem som helst som är intresserad nu söka
tjänsterna. De anmälningar som inkommer ska behandlas på likvärdigt sätt, oavsett hur väl
kvalificerade kandidaterna är för tjänsten. Detta innebär en ökad arbetsinsats för att gå igenom
dessa anmälningar, som vi tillfällen varit många till antalet. I detta finns två problem: 1)
förfarandet innebär en förlängd rekryteringsprocessen och den blir mindre effektiv både i tid
och kostnad och 2) om det bland de inkomna intresseanmälningarna, efter att de genomgåtts,
inte finns någon kandidat som är lämplig för tjänsten, hur bör då förfarandet fortskrida?
Det förfarande som tidigare var rutin har ofta genomförts med att en kandidat till en tjänst
personligen blivit tillfrågad eller ombedd att ta tjänsten som generaldirektör (Statskontoret
1999:21). Detta har å ena sidan lett till ett slutet förfarande då ingen kunnat sätta sig in i de
konkreta anledningarna till att utnämningen gjorts. Men å andra sidan kunde utnämningarna
utföras på ett mer effektivt sätt. Nu, med ett öppet förfarande och en massa handlingar upprättade i akterna, framstår det fortfarande som att det förekommer att en kandidat blir tillfrågad
eller ombedd. Om så är fallet tillför den annars tidskrävande rekryteringsmodellen inte mycket
för öppenheten eller spårbarheten. Dessutom har det i vissa anställningsärenden även har framstått som att den som i slutändan utnämnts inte har varit tillräckligt kvalificerad för uppdraget,
då denne starkt kritiserats och/eller avgått, trots att rekryteringen har följt reformen. Den nya
rekryteringsmodellen mer öppen och därmed också mer legitim, men den är inte effektivt om
förfarandet i vissa fall inte resulterar i en utnämning.
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7. AVSLUTNING
I detta kapitel presenteras först svaren på uppsatsens underordnade frågeställningar och de
slutsatser som kan dras från dessa. Därefter förs en diskussion utifrån dessa slutsatser och tidigare forskning, om hinder och möjligheter som kan ha haft inverkan på reformeringen, för att
besvara uppsatsen överordnade frågeställning. Detta ska genomföras utifrån uppsatsen
teoretiska analysram om stigberoende och stabilitet för att försöka förklara varför
utnämningsmakten till synes varit svårföränderlig vilket kan ha förklaringspotential för hur
reformeringen fungerat.

7.1 Slutsatser
7.1.1 Underordnad frågeställning 2

Vad har Alliansregeringens reform av utnämningspolitiken konkret inneburit för rekryteringen av
myndighetschefer?
Alliansregeringens reform av utnämningspolitiken har konkret inneburit en förändrad
rekryteringsmodell. Modellen skulle innebära ett mer öppet, förutsägbart och spårbart förfarande. Den består i huvudsak av att kravprofiler systematiskt ska upprättas för att inleda
rekryteringsprocesserna, att tjänsterna som huvudregel ska utannonseras öppet för att alla
intresserade ska ha möjlighet att söka dem samt att det skulle finnas en möjlighet att använda
externt rekryteringsstöd för att öka kvaliteten i processen. För denna nya modell innebar även
att rekryteringsprocesserna skulle dokumenteras. De handlingar som upprättas i samband med
rekryteringen ska sparas i akterna rörande anställningsärenden. Denna nya modell har resulterat
i att rekryteringsprocesserna är mer noggrant genomförda och väldokumenterade. Reformens
ändrade förfarande har också inneburit att det tar längre tid att utnämna en myndighetschef än
vad det tidigare gjort.
Det finns nu möjlighet att följa och spåra en rekryteringsprocess samt granska huruvida den
som utnämnts till myndighetschef har haft de kvalifikationer och mött de krav som initialt ställdes i kravprofilen. Kravprofilen, som i samtliga ärenden nu skulle upprättas före en
rekryteringsprocess inleds, skulle på förhand innehålla de kvaliteter och krav som skulle ställas
på den kandidat som slutligen utses. Eftersom kravprofilen först blir offentlig efter
anställningsbeslutet har ingen kandidat på förhand exakt kännedom om kraven. Genom den
öppna annonseringen har personer, oavsett vilken del av arbetsmarknaden de tidigare kommit
från, kunnat skicka in en intresseanmälan för tjänst som myndighetschef. Detta har inneburit
att den mer begränsade krets av personer som tidigare utnämnts till generaldirektörer, nu har
vidgats.

7.1.2 Underordnad frågeställning 3
Vilka effekter, om några, har Alliansregeringens reform haft för rekryteringen av myndighetschefer?
För att besvara frågan, om vilka effekter reformen har gett upphov till, har undersökningar
gjorts av hur rekryteringarna har genomförts i förhållande till bestämmelserna i reformen samt
undersökningar angående de personer som slutligen utnämnts till generaldirektörer. Huruvida
Alliansregeringens reform är den bakomliggande orsaken till dessa effekter är dock en
komplicerad fråga. Det har visats sig finnas flera faktorer som kan tänkas påverka vilka som
utnämns till myndighetschefer samt huruvida bestämmelserna i reformen efterföljs eller ej.
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Studien har visat att majoriteten av utnämningarna har föregåtts med ett förfarande i enlighet
med reformen och att den person som slutligen utnämnts själv har inkommit med en
intresseanmälan. Således har utnämningspolitiken blivit mer öppen och det går att spåra dessa
rekryteringsprocesser. Vad som dock kunnat påvisas i vissa fall är att även när bestämmelserna
i reformen efterföljts har det framstått som att den person som slutligen utnämnts kanske skulle
fått uppdraget som myndighetschef även utan ett öppet förfarande, då det uppmärksammats
intressanta uppgifter gällande intresseanmälningar från de personer som utnämnts. Detta är med
stor sannolikhet en konsekvens av att de kandidaterna som ursprungligen sökt tjänsten inte haft
tillräckliga kvalifikationer. Vilket även Alliansen menade var en anledning för att frångå
förfarandet med annonsering och anmälningar (Prop. 2007/08:1 s.52). Detta innebär dock att
det faktiskt inte går spåra eller förutsäga dessa processer då de i dessa fall inte leder ända fram
till den utnämnda kandidaten. Således kan frågan ställas i vilken utsträckning utnämningspolitiken och slutenheten egentligen förändrats då chefer ibland fortfarande väljs ut av regeringen.
Andra rekryteringar som har följt bestämmelserna har visats resultera i lyckade utnämningar
men även utnämningar som inte varit hållbara eller ”lyckade”. Huruvida detta är på grund av
reformen eller ej är svårt att besvara.
Den rödgröna regeringens kritik som riktats mot reformens öppna förfarande har handlat om
att Alliansens utnämnda myndighetschefer har saknat erfarenhet av statsförvaltningen och
förståelse för grundläggande värden. Denna studie har det kunnat visa att totalt sju
generaldirektörer som utnämnts sedan reformen initierades har saknat bakgrund från
statsförvaltningen. Utnämningarna är dock gjorda under hela perioden 2007–2017. Under
denna period har det även gjorts utnämningar av personer som haft politisk bakgrund. Det rör
sig om sammanlagt fyra personer och sju utnämningar (en person har utnämnts 3 gånger). Kritiken handlade även om att den nya rekryteringsmodellen varit den bakomliggande orsaken till
att myndighetschefer, vilka nu inte längre ansågs hålla måttet, sitter allt kortare tid som verksam
chef. Denna studie har visat på att den genomsnittliga tiden för de generaldirektörer som avslutat sina förordnanden är 5,4 år. Detta är en marginell skillnad om man jämför med tidigare
undersökningars resultat och särskilt den som genomfördes senast, 2003 (Ds 2003:7). Denna
undersökning har också kartlagt anledningar till avgångarna och kommit fram till att de vanligaste anledningarna har varit att generaldirektörerna avskedats eller att de blivit omförordnade
som chefer för andra myndigheter. I enlighet med reformen framhölls just möjligheten för regeringen att kunna göra sig av med en chef som inte var lämplig samt att öka chefsrotationen.

7.2 Slutdiskussion
För att återkoppla till uppsatsens syfte har denna studie beskrivit reformeringen av
utnämningspolitiken och analyserat hur väl denna lyckades förändra förfarandet eller ej utifrån
de målsättningar som sattes upp. Som sista del ska nu en diskussion föras för att besvara den
överordnande frågeställningen om huruvida man kan förklara hinder och möjligheter, som kan
ha haft inverkan på reformeringen, utifrån nyinstitutionell teoribildning om stigberoende och
föreställningar om institutioners uthållighet och stabilitet. Utnämningspolitikens utveckling
över tid kan ha en viss förklaringspotential till hur dess förfarande är utformat idag då
utnämningsmakten genom historien visat prov på förändringsmotstånd. Utifrån ett historiskt
synsätt kan man undersöka vad som kan ha talat för och emot reformens framgång. I denna
slutdiskussion ska ett försök göras för att förklara orsakerna till varför utnämningsmakten är
och har varit så pass stabil och komplex att förändringar har svåra att genomföra. Detta ska
göras utifrån uppsatsens teoretiska referensram, dualismens och utnämningsmaktens historiska
utveckling, slutsatser från tidigare forskning och resultaten från denna studies analyser.
Analysramen baserar sig på ett antal mekanismer för stigberoende – formativa moment,
tillfällighet, timing, tröghet, inlärning och makt, vilka nu ska diskuteras.
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7.2.1 Formativa moment
Ett historiskt perspektiv är ett sätt för att närma sig frågan om varför institutioner är uthålliga.
Historisk institutionalism menar att institutioner ses som både gamla och svåra att förändra
(Tilly 2006:417, 420). Grundläggande för stigberoendet är att de policyval som görs i en
institutions initiala skede kommer att ha betydande inflytande över institutionen även i framtiden (Peters 2012:70). När en institution väl har slagit in på en stig är det svårt att förändra dess
riktning. De omständigheter som råder vid tillfället då institutionen bildas blir således avgörande för institutionens fortsatta utveckling. Den viktiga frågan att ställa är således angående
när institutionen bildades och det är här som formativa moment kommer in i bilden (Peters
2012:76; Premfors 2009:54 – 55).
Vad tidigare forskning har visat är att utnämningsmakten är en gammal institution med anor så
långt bak som till medeltiden. Det som synliggjorts är att makten att utse personer till höga
tjänster har tillhört det makthavande ämbetet i Sverige, först kungen och därefter regeringen.
Regeringens utnämningsmakt idag kan således ses som en del av traditionen sedan 1600-talet
och kungens val av rådsmän. Det är dock svårt att avgöra hur länge utnämningsmakten som
institution har funnits och när den faktiskt blev till. Utifrån det faktum är det också svårt att
besvara frågan om vilka omständigheter och moment som varit avgörande för institutionens
utveckling utan att göra en mer gedigen undersökning av den perioden i svensk historia.
Formativa moment präglas av osäkerhet och det finns vid detta tillfälle flera olika
handlingsalternativ (Peters 2012:76; Premfors 2009:54 – 55). När ett alternativ väl har valts är
det svårt att återvända till ursprungsläget. Eftersom utnämningsmaktens förfarande snarast kan
tänkas ha vuxit fram genom praxis än att vid ett tillfälle blivit beslutat eller lagstadgat, är det
svårt att svara på vilka andra handlingsalternativ som funnits för tiden vid dess initiering. Således är det än mer komplicerat att undersöka vilka de andra handlingsalternativen var. Eftersom
makten att utnämna personen till högre tjänster har tillhört det makthavande ämbetet i mer än
300 år, är det tydligt att detta alternativet varit det som varit bestående över tid. Således blir en
slutsats att det kan vara svårt att såväl förändra denna makt som rätten till den.
Det har i denna studie synliggjorts, genom en beskrivning av den kritik mot och ifrågasättande
av utnämningsmaktens förfarande i historisk tid, att utnämningar ofta gjorts i egenskap av kungens egen vilja för att belöna andra eller för att ge kungen själv möjligheten att omsluta sig med
de allierade som denne själv önskade (Wendelsson 2007). Vid antagandet om att
utnämningsmakten som institution tidigt slog in på den stig att utnämnandet av personer på
höga poster skulle göras av kungen efter dennes eget behag, skulle man även kunna påstå att
denna praxis följt med genom utnämningsmaktens fortsatta utveckling och i den bemärkelsen
varit näst intill oförändrad. I modern tid har Socialdemokraterna anklagats för att utse chefer
med socialdemokratisk politiskbakgrund ligger i linje med tankesättet om att ha personer på
styrande positioner som man kan lita på och som delar ens uppfattning. I och med
parlamentarismens framväxt i Sverige kom denna makt att tillfalla regeringen och som tydliggjorts tidigare har regeringar över tid fortsatt att göra utnämningar av så kallade allierade.

7.2.2 Tillfällighet, timing och tröghet
Processer av stigberoende präglas av att de är självförstärkande och tre framträdande egenskaper för dessa självförstärkande processer som man med sannolikhet kan finna inom politiken
är tillfällighet, timing och sekvensering samt tröghet (Pierson 2004:44).
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Dualismen
Dualismen är den svenska förvaltningsmodellens viktigaste beståndsdel (Premfors et al.
2009:51, 62) och har likt makten att utse personer till höga tjänster har funnits under lång tid.
Utan tudelningen mellan regering och förvaltning hade Sverige troligen, likt andra länder, haft
ministerstyre. Men bland annat då det i Sverige tidigt fanns motståndare till ministerstyret och
som med framgång argumenterade för tudelningen, behölls den (Premfors et al. 2009:241–242).
Ministerstyre hade möjliggjort för regeringen att ha direkt styrning över förvaltningen, detta då
förvaltningen skulle ha letts av enskilda ministrar med ansvar för verksamheten istället för att
ledas av personer på opolitiskt tillsatt tjänster vilket är fallet i Sverige idag (Premfors et al.
2009:239–240). Dualismen kan därför ses som ett led i framväxten av den svenska
utnämningspolitiken.
Slutsatser från tidigare forskning om dualismen har visat att en liten, för tiden näst intill oviktig,
händelse kom att vara avgörande för utvecklingen av dualismen i Sverige. I och med upphävandet av adelns klassdelning 1720 etablerades den dualistiska modellen (Andersson 2004). Detta
är en tillfällighet, en liten händelse, som kanske tack vare att det inträffade tidigt och vid rätt
tidpunkt i sekvensen, fick stora och bestående konsekvenser (Pierson 2004:44). Dualismen kan
sägas ha nått ett, som teorin beskriver som, slutligt stabilt jämnviktsläge vilket är än idag kvar
i den svenska förvaltningsmodellen, trots att den inte varit ett självändamål utan bevarats genom
att förändras och tack vare att den kopplats till andra samhällsinstitutioner (Andersson 2004).
Som en konsekvens av detta är även utnämningsmakten fortsatt stark. För trots dualismen ska
den offentliga förvaltningen vara politiskt styrbar (Bengtsson 2012:71) och regeringens viktigaste instrument för att kunna genomföra och förverkliga sin politik är myndigheterna (Essen
2014:26). Då det är regeringens rättighet och skyldighet att utnämna myndighetschefer (Ds
2003:7 s.19) måste de således ha möjlighet att besluta om vem ska som leda arbetet inom
statsförvaltningen (SOU 2011:81 s.14).
Parlamentarismen
En ytterligare händelse, eller tillfällighet, som kan anses ha haft betydelse för den fortsatta
utformningen av utnämningsmakten har att göra med införandet av parlamentarismen 1974.
Parlamentarismen har i Sverige successivt vuxit fram för att sedermera bli stabilt bestående och
grundlagsstadgat. Med parlamentarismen följde även rätten till utnämningsmakten. När
parlamentarismen grundlagsfästes i 1974 års regeringsform, hade den fram till dess saknat en
fast förankring då den tidigare regeringsformen gällt sedan 1809. Detta införande är i sig en
relativt liten händelse då parlamentarismen hade varit praxis under väldigt lång tid och då den
gamla regeringsformen, som byggde på maktdelningsprincipen, ansågs föråldrad. Att
parlamentarismen varit praxis och inte formellt införts genom en grundlagsändring kan beskrivas som problematiskt då förfarandet, trots att inte var officiellt lagfäst, tagits i bruk och därefter
successivt vuxit fram under lång tid. I debatten om grundlagsförfattningen hade det i flera fall
påtalats att den svenska förvaltningsstrukturen inte enbart hade sin grund i den skrivna författningen utan även i den rättspraxis som utvecklats parallellt med den skrivna författningen. Gällande denna praxis hade tidigare även påpekats att den borde gälla före författningen (Andersson 2004:210–211). I den nya regeringsformen ersattes ”konungen” som syftat på såväl kungen
själv som rollen som riksstyrelseutövare med ”regeringen”. Makten och möjligheten att styra
förvaltningen tillföll regeringen och i och med detta övergick praxis nu till lag. Att
utnämningsmakten fortsatt tillhöra landets regeringschef och i sig inte reformerats innebär att
denna tradition kan vara svår att förändra så sent i efterhand, då den pågått och vuxit fram under
lång tid.
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Utnämningsmakten
Flertalet händelser kan ha haft betydelse för utformningen av utnämningsmakten och dess förfarande. Utnämningsmakten kan i sig ha kommit att präglas av ett självförstärkande beteende,
vilket lett fram till att ett slutligt stabilt jämnviktsläge inträffade, ett läge vilket är svårt att förändra (Pierson 2004:44). Gällande utnämningarna handlar det bland annat om att de än idag bär
spår av de historiska utnämningarna. Dels då de görs utifrån samma tradition som tidigare, då
makten tillhörde kungen vilken ofta omslöt sig med allierade (Wendelsson 2007), men också
då denna process under lång tid varit sluten. Under 1700-talet hade dåvarande kungen möjlighet
att skänka bort höga poster till de han uppskattade, vilket ledde till en ineffektiv och korrupt
förvaltning (Möller 2015:26). Även i modern tid har dessa utnämningar kritiserats för att vara
korrupta då de har ofta har tilldelats personer inom regeringspartiet.
Då dessa förändringar inträffade så pass sent i sekvensen kan det har resulterat i att förändringarna blivit utan större effekt. Anledningarna till att detta jämnviktsläge kan anses vara stabilt
kan också vara på grund av att de inte involverade tillräckligt stora politiska påtryckningar som
krävdes. Enligt tidigare forskning, och denna studies undersökningar av utnämningspolitiken,
har så till synes varit fallet. Socialdemokraternas försök till en ny chefspolicy under slutet av
90-talet resulterade i att de själva inte upprätthöll besluten och trots Alliansregeringens reform,
att rekryteringsprocesserna bättre dokumenteras, genomförs det inte alltid fullt ut. Dessutom
har det bakomliggande argumentet och utgångspunkten, att åtgärda processernas slutenhet, inte
alltid uppfyllts. Det är fortfarande svårt i att vissa tillsättningar avgöra varför den som tillsattes
faktiskt tillsattes. Handlingarna som finns sparade i akterna besvarar inte nödvändigtvis alltid
frågan om varför någon utnämndes. Detta kan bero på att insatserna med reformen var ”too
little, too late” och att förändringarna inte var tillräckligt kraftfulla, då praxis, mer bestämt den
praxis om att inte behöva redogöra för utnämningarna, ofta väger tyngre än lagar och beslut.
Sedan långt tillbaka har detta tydligt varit fallet i Sverige. Det kan också handla om att
utnämningspolitiken inte går att reformera fullt ut då regeringen i slutändan ändå måste utse en
chef.
Förtjänst och skicklighet
Ett annat stabilt jämnviktsläge som uppdagats är det om att tjänsterna ska tillsättas enbart avseende förtjänst och skicklighet. Att dessa grundläggande krav varit lagstadgade sedan 1700-talet
utan att förändras är egentligen fascinerande i sig. Utgångspunkten för Alliansens reform var
att förtydliga att tillsättningarna skulle göras avseende grundlagens krav. Dessa grunder är dock
väldigt vaga och öppna för tolkning. Svaret på frågan om vad som inbegrips inom ramarna för
”förtjänst och skicklighet” kan tänkas variera då finns olika åsikter om dess innebörd. Det kan
handla om erfarenheter och kunskaper om det statliga och/eller det politiska arbetet men också
om erfarenheter och kunskaper av chefskapet i sig och även specifikt inom näringslivet eller
inom ett särskilt verksamhetsområde.
Det som tydliggjorts i tidigare forskning är att ”förtjänst och skicklighet” har varit
tillsättningsgrunder ända sedan 1700-talet. En bakgrund inom statsförvaltningen och politiken
har även visats ha varit en röd tråd bland de utnämnda myndighetscheferna (Ivarsson Westerberg & Niemann 2007; Nyman 1976). Således kan det ha funnits, och kanske finns än idag, en
uppfattning om att detta ansetts vara meriterande och tillhöra just ”förtjänst och skicklighet”.
Det är därmed inte säkert att reformen konkret påverkat något i det avseendet. Om de grunder
som redan tidigare varit avgörande för en utnämning, så som att en bakgrund i regeringspartiet
ansetts inbegripas av förtjänst och skicklighet, kommer detta tankemönster med sannolikhet
inte att förändras i och med ett nytt förfarande. Genom att rekryteringsprocessen nu ska
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dokumenteras kan det dock bli svårare att utnämna den kandidat som man vill genom att tillfråga denne, då tjänsten ska utannonseras och kandidater ska inkomma med intresseanmälan.
Politiska erfarenheter har dock inte ifrågasatts som kvalificerande merit och enligt
konstitutionsutskottet ska detta inte heller vara diskvalificerande. Att ha kunskap inom politiken
kan vara en fördel för arbetet inom förvaltningen. Föreliggande studie har, i likhet med tidigare
(Dahlström & Niklasson 2013), visat att utnämningar baserade på politisk bakgrund har gjorts
från både socialdemokratiskt och borgerligt håll. Att Socialdemokraterna tidigare stått bakom
en större andel av dessa kan bero på att de innehaft makten under betydligt längre tidsperioder
än de borgerliga. Borgerliga regeringar har dock även rekryterat socialdemokratiska
myndighetschefer, vilket kan bero på att de potentiella myndighetschefer som funnits tillgängliga ofta har haft bakgrund inom socialdemokratin på grund av de långa socialdemokratiska
regeringsperioderna (Dahlström & Niklasson 2013). Dessutom har andra undersökningar visat
att borgerliga statssekreterare ofta har gått vidare till att bli chefer i näringslivet medan det varit
den absolut vanligaste karriärvägen för socialdemokratiska statssekreterare att bli
myndighetschefer (Ivarsson Westerberg & Niemann 2007). Således kan många anses vara
rutinerade sedan innan.

7.2.3 Inlärning
Vad som första anblick skulle tala för att utnämningsmakten präglas av svårigheter för inlärning
är att Socialdemokraterna under slutet av 90-talet försökte förändra utnämningspolitiken, men
utan större framgång då de själva inte följde den nya policyn. Dock är det inte säkert att de
faktiska motiven och målsättningarna, bakom vare sig Socialdemokraternas chefspolicy eller
Alliansens reform, var att förändra utnämningsförfarandet. Det kan också ha handlat om politiker som vill bemöta kritik och låta påskina att de inte ”missbrukar” utnämningsmakten, eller
att de vill statuera ett gott exempel för att till exempel uppvisa regeringsduglighet.
Mentala kartor
Utnämningsmakten är en gammal institution och den tröghet som sedan länge finns inbyggd
kan också sägas ha försvårat möjligheterna för att ändra förfarandet på djupet då olika
omständigheter nu har krävt en ”traditionell” utnämning. Ett exempel är den rödgröna regeringens utnämning av rikspolischefen 2014. Eliasson blev utnämnd genom att på traditionellt vis
ha tillfrågats av ett statsråd, vilket sannolikt en konsekvens av att de sökande kandidaterna inte
haft de kvalifikationer som erfordrades. Rekryteringsprocessen har varit öppen men detta har
alltså inte resulterat i någon konkret skillnad för utnämningen. Utnämningen av rikspolischefen
tillsammans med tillsättningarna för Skogsstyrelsen 2009 och Sjöfartsverket 2009, tydliggör att
om det krävs av regeringen att utnämna eller tillfråga den person som de önskar (vilket behövts),
oavsett om rätt meriter finns eller ej, behövs inget förfarande i stil med det som reformen etablerat. Dessa regleringar framstår snarare som överflödiga, ineffektiva och mer likt ett spel för
galleriet för den som försöker granska utnämningarna, då de kandidater som sökt inte är
kvalificerade nog för ens komma i fråga för tjänsten.
Det kan ur en effektivitetssynpunkt ifrågasättas om det är rimligt att utlysa tjänsten en andra
gång i en sådan situation, vilket också förklarar varför regeringen istället tar andra vägar. Eftersom handlingarna från och med 2010 är under sekretess (SFS 2009:400) kan egentligen
ingen, förutom regeringen och möjligen även det externa rekryteringsstödet (om ett sådant används), granska eller avgöra om de sökande hade eller inte hade de kvalifikationer som krävdes.
Oavsett så innebär detta att regeringarna åter ställs inför faktumet att utnämna den som de i
situationen anser vara lämplig. Detta skeende kan i sig kopplas till att de tankemönster som
redan är etablerade, att regeringen väljer personer till de högsta posterna utifrån vem de vill ha
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på posten (oavsett om yrkesbakgrunden är politiskt eller med tydliga kopplingar till näringslivet) är svåra att förändra. Teorier om inlärningssvårigheter säger att aktörer, särskilt inom det
politiska området vilket präglas av hög komplexitet, är starkt påverkade av på förhand existerande mentala kartor. Om ny information inte bekräftas av dessa filtreras den bort (Pierson
2004: 38ff). Utnämningarna som beskrivits ovan kan vara tecken på att dessa svårigheter
föreligger för de politiska aktörerna i studien. Ett nytt förfarande införs och även om det genomförs och handlingar upprättas så måste regeringen ibland likväl välja ut en kandidat. Den kandidat som då har utnämnts har inte utsetts genom en process utan tillfrågats. Förvisso för att det
krävs av regeringen, men trots allt utifrån påfallande lika mönster av slutenhet.
Att rekryteringar även görs av politiskt allierade kan anses gå hand i hand med 1700-talets
utnämningar av kungens allierade. Att spåren av detta förfarande fortfarande syns idag kan
snarast beskrivas som en kultur och att det så att säga ”sitter i väggarna”, ett beteende- och
tankemönster som upprättats för längesedan, upprätthållits under lång tid och därför varit svårt
att bryta. Socialdemokraterna har suttit vid makten i Sverige under längre tid och de kan således
tänkas vara mer invanda vid förfarandet att utnämna myndighetschefer. Det kan därmed även
vara svårt att bryta trögheten, i det stabila jämnviktsläget, som finns i de mönster för rekryteringar vilka de varit med att upprätthålla i och med att nya utnämningar gjorts. Men då sådana
rekryteringar enbart varit få till antalet och även från Alliansens sida, kan det snarast ses som
att förfarandet tycks bära spår av historien än som att historien upprepar sig.
Korta tidshorisonter
Teorin om inlärning säger att när inlärning väl sker stöter förändringar på de problem som är
karaktäristiska för system med självförstärkande beteende. Vid strävan efter en förändring på
det politiska området uppstår hinder i form av att politiska aktörer har, vad som kallas, korta
tidshorisonter. Konsekvenser av politiska beslut visar sig ofta först i det långa loppet och därmed kan det ta tid innan man konkret kan se vilka effekter besluten faktiskt resulterade i (Pierson 2004:41).
Att politiker ofta är intresserade av effekter på kort sikt är inget nytt. Detta då de ofta vill kunna
uppvisa resultaten av sina beslut under deras mandatperiod, bland annat för att stärka sina chanser för att bli omvalda. Detta resulterar ofta i att de effekter av ett beslut, som exempelvis reformen av utnämningspolitiken, som visar sig i den närmsta tidsperioden efter att beslutet genomförts anses vara mer relevanta. Medan de långsiktiga effekterna inte uppfattas som lika relevanta eller kanske inte ens som intressanta. Alliansen har själva redovisat för samtliga utnämningar som gjorts mellan 2006 och 2009, både de som de har genomfört i enlighet med reformen
men också de som inte uppfyllt bestämmelserna (Skr. 2009/10:43). De effekter som framhållits
som mest intressanta har således varit huruvida rekryteringarna har genomförts i enlighet med
reformen eller ej. Men effekter, möjligen bieffekter, som först blivit synliga på lång sikt har
ännu inte konkrets onämnts. Så som att alliansreformens öppna förfarande kritiserats för att ha
resulterat i att cheferna sitter allt kortare tid då de inte har vad som krävs. Som denna studie har
visat har 11 av 49 chefer hittills avslutat sina förordnanden i förtid (tabell 10). För detta har
flertalet anledningar kartlagts men de flesta av cheferna lämnade på grund av att de antingen
avskedades eller för att de blev förflyttade som generaldirektörer för andra myndigheter. Det är
svårt att bedöma om omsättningen av generaldirektörer har ökat sedan reformen och om reformen är den bakomliggande anledningen till att cheferna sitter kortare tid. Det finns flertalet
faktorer som spelar in i den problematiken, så som utvecklingen av tjänstemannarollen sedan
80–90-talen, att myndigheter över tid fått högre krav ställda på sig, att mediabevakningen är
stor och vilket i sig ställer krav samt att chefrotation har framhållits som något positivt.
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Status quo bias
Ett hinder som kan föreligga förändringar av institutioner är att det finns ett starkt status quo
bias, vilket har att göra med de starka preferenser för redan befintliga alternativ som följer med
de styrande regler som finns för politiska institutioner. Institutioner av detta slaget präglas av
förändringsmotstånd och är ofta utformade för att vara svåra att förändra då de som utformat
institutionerna även vill binda sina efterföljare till dem (Pierson 2004:43). Som nämnts i tidigare kapitel finns det två anledningar till att institutioner utformas för att vara svåra att förändra,
först och främst då politiska aktörer måste vara medvetna om att det en dag kan bli deras
motståndare som övertar makten och att förändringar eller utformningar av institutioner görs
för att binda sina efterträdare. För det andra är politiska aktörer ofta tvungna att begränsa sig
själva för att kunna uppnå ett ”greater good” (Pierson 2004:41–44). Utnämningsmakten har
inskränkts flertalet gånger för att styra upp utnämningarna. Men makten är likväl intakt. Dess
utformning har varit relativt formlöst och öppet för tolkning men har uppvisat ett
förändringsmotstånd i över 300 år. Kanske har det nu likväl gått att bryta denna tröghet. I varje
fall till viss del. Alliansens reformering av utnämningspolitiken kan ha förhindrats från att reformera hela förfarandet, då det synliggjorts att vissa utnämningar fortfarande bär spår av den
slutna traditionen. Men reformen kan också i sin tur ha genomförts just av den anledningen, för
att förhindra för andra att själva åter förändra och således för binda sina motståndare. När
Alliansen tillträdde 2006 hade Socialdemokraterna haft makten i 12 år, det är inte osannolikt
att Alliansen ville ändra om i förvaltningen som Socialdemokraterna styrt över under lång tid.
Det tidigare slutna förfarandet hade kommit att ifrågasättas utifrån FN:s konvention mot
korruption. Genom att Alliansen reformerade utnämningspolitiken och begränsade sitt eget
användande av utnämningsmakten uppnådde de även vad man kan tänka sig att de ansåg vara
ett ”greater good”, att öppna upp utnämningspolitiken. På kort sikt blev reformen också ett sätt
för Alliansen att visa att de stod för sitt ord från valrörelsen och att de inte skulle följa i samma
spår som Socialdemokraterna tidigare under lång tid trampat upp. Snarare framstår Alliansens
användning av utnämningsmakten som legitim i förhållande till tidigare regering. Vad som
dock blivit synligt i samband med analysen (se bilaga 2) är att majoriteten av de utnämningar
som Alliansen gjorde efter att reformen initierats inte i helhet följde den modell som upprättades. Först under Alliansregeringens andra mandatperiod 2010–2014 ökade antalet rekryteringar
som följde besluten i reformen.
Alliansregeringen hade dessutom troligen i bakhuvudet att ett regeringsskifte en dag skulle
komma och för att försäkra sig om att varken Socialdemokraterna eller någon annan aktör åter
skulle kunna utnämna myndighetschefer bakom stängda dörrar, upprättade de regler för att i
efterhand kunna styra hur utnämningspolitiken skulle se ut. Vid ett regeringsskifte byts
myndighetschefer i Sverige inte ut per automatik, dock tillhör det vanligheten att den nytillträdda regeringen utser nya chefer (Dahlström & Holmgren 2015). Om en myndighetschef som
utnämns av en regering delar det regeringspartiets uppfattningar kan man tänka sig att den
inriktning som skapas inom myndighetens verksamhet även fortgår efter ett regeringsskifte,
såvida den nya regeringen inte utser en ny myndighetschef. Även när en ny utnämning gjorts
kan den föregående regeringens/chefens inflytande och inriktning tänkas leva kvar även efter
att denne avgått. Detta då verksamheter av sådant slag kan ta tid att förändra. Politiserade
myndighetschefer är således en strategisk väg att gå för regeringar som planerar långt fram i
tiden och dessutom vill underlätta sin egen styrning över förvaltningen (Ivarsson Westerberg
& Niemann 2007).
Genom att Alliansen begränsade utnämningsmakten för sig själva, band de även efterkommande regeringar till samma begränsning. Utnämningsmaktens traditioner med ständigt slutna
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processer och tillsättningar baserade på omotiverade grunder försämrar avsevärt möjligheten
till granskning och ansvarsutkrävande. I och med Alliansens reform har möjligheterna för detta
till viss del ökat. Att återgå till ett slutet förfarande är i dagsläget svårt att motivera framförallt
på grund av orsaker som legitimitet, granskning och ansvarsutkrävande och även på grund av
offentlighetsprincipen starka ställning i Sverige.

7.2.4 Makt
En institutions stabilitet kan sägas bero på att den uppfattas ha stöd av aktörer med makt
(Bengtsson 2010). Förfarandet i utnämningspolitiken har pågått under lång tid. Det har förvisso
kommit att ifrågasättas, bland annat utifrån slutenhet, men då det är regeringens rättighet och
skyldighet att utnämna myndighetschefer kan det tänkas vara möjligt att förfarandet har fått
fortgå av just den anledningen. Den enda lagstadgade reglering som finns är att tillsättningarna
ska göras enbart avseende förtjänst och skicklighet. Några mer specifika bestämmelser eller
krav på att redogöra för själva rekryteringsförfarandet har egentligen inte funnits fram tills
Alliansens reform. Karaktäristiskt för en institution som fungerar självförstärkande är att
institutionen är bestående på grund av att ingen har eller tidigare har haft något intresse av att
förändra den (Rothstein 1996:153). Göran Persson uttalade vid en av konstitutionsutskottets
utfrågningar att han inte trodde att någon regering har haft viljan att göra sig av med
utnämningsmakten då denna är ett av varje regering använt instrument. (1997/98:KU25, bilaga
B 8, s. 165.). Var regering har använt utnämningsmakten och den har i sig aldrig ifrågasatts.
Som teorin har uppmärksammat är en av nyckelkällorna till självförstärkande att politiska aktörer tilldelas auktoritet. Maktanvändningen blir självförstärkande då aktörer har möjlighet att
införa regler för andra (Pierson 2004:36). Genom att Alliansen använde sin politiska auktoritet
för att förändra spelreglerna i utnämningspolitiken kan det påstås att de stärkte sin egen makt
samtidigt som de minskade motståndarnas (Pierson 2004:36). Det förändrade förfarandet innebar även att de begränsade sin egen makt, vilket dock kan vändas till deras egen fördel. Genom
att genomföra reformförändringar som skulle verka positivt för öppenheten, som potentiellt
kunde råda bot på kritiken om korruption i förfarandet, uppvisade de styrka i att själva vilja
använda styrmedlet på ett legitimt och granskningsbart sätt.
Utnämningsmakten har över tid inskränkts flertalet gånger för att kunna reglera och minska
makten. Ur ett sådant synsätt kan man även se Alliansens reform som en sådan inskränkning.
På så sätt kan man även tala om stabilitet då aktörer med makt vill förändra spelreglerna för att
tjäna sina egna intressen för att behålla och utöka sin egen makt (Rothstein 1996:152). Genom
möjligheten för Alliansregeringen att reglera hur utnämningarna skulle göras även efter ett
regeringsskifte kunde de även fortsatt påverka utnämningarna i framtiden, även om/när de
förlorade regeringsmakten. Det rekryteringsförfarande som nu har upprättats kommer troligen
vara svårt för efterkommande regeringar att bortse ifrån eller ändra tillbaka. I varje fall inte utan
att bli kritiserade för det.

7.3 Sammanfattning
Enligt historisk institutionalism handlar synen på en god institution om att se till dess förmåga
att anpassa sig, en framgångsrik institution måste kunna förändras (Peters 2012:85). För att ett
en förändring ska vara möjlig krävs det också att den miljö i vilken förändringen ska ske är
mottaglig och anpassningsbar. En institution måste hitta sätt att förändras på om de beslut som
togs vid dess initiala skede visar sig vara bristfälliga. Om inte riskerar institutionen istället att
upphöra (Peters 2012:73). Även om de initiala besluten inte var bristande så förändras riktlinjernas omgivningar och därmed måste en institution vara anpassningsbar även av den anledningen
(Peters 2012:85). Principen om förtjänst och skicklighet har varit bestående under lång tid men
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omgivningen har förändrats har med säkerhet även synen på vad som inbegrips också förändrats.
Utnämningsmakten har under lång tid varit ett av regeringens viktigaste styrmedel. Förändringarna i utnämningspolitiken har varit få och makten stabil. Huruvida detta beror på att institutionen i sig är svårförändrad eller om viljan och tillräckliga politiska påtryckningar inte funnits
är svårt att svara på. Men försök till förändringar och återkommande inskränkningar i
användandet har förekommit genom historien. I synnerhet under 1900-talets första hälft i och
med parlamentarismens framväxt men även tidigare under 1700-talet i och med rådets kontroll
av kungens utnämningar och återkommande förtydliganden om att utnämningar enbart skulle
göras utifrån förtjänst och skicklighet och (Möller 2015; Wendelsson 2007).
Alliansregeringen beslutade 2006 att reformera utnämningspolitiken för att öka öppenheten.
Utgångspunkten i reformeringen var regeringsformens stadga att vid statliga tillsättningar endast fästa avseende vid sakliga grunder, förtjänst och skicklighet. Ett sätt att se på Alliansens
bakomliggande tankar till reformen är att de kan ha setts som ett försök att anpassa en institution
vars förfarande ur legitimitetssynpunkt uppenbart inte längre var försvarbart. Som nämnt måste
en institution anpassas och förändras för att överleva, vilket även bevisats genom tidigare forskning om dualismen (Andersson 2004) och genom att försöka reformera utnämningsmakten kan
dess framtid ha säkrats. Utifrån forskning om makteliter och legitimitet är öppenhet är en
förutsättning för legitimiteten eftersom en sluten elit har svårt att få legitimitet (Ivarsson
Westerberg & Niemann 2007:10; Wetterberg 1998). Genom att ha öppnat upp förfarandet och
dokumenterat rekryteringsprocesserna har granskningen ökat och därmed även legitimiteten.
Som denna studie har visat har det till viss del gått att reformera förfarandet då öppenheten och
spårbarheten har ökat. Trögheten i utnämningsmakten verkar således ha brutits. Men angående
den kritik som Alliansen riktade mot Socialdemokraterna, att förfarandet har varit slutet, så
finns det idag fortfarande ett visst mått av denna slutenhet kvar. Generaldirektörer ska rekryteras utifrån sakliga grunder, förtjänster och skickligheter. Denna studie har visat är det svårt att
avgöra om det enbart varit sakliga skäl som legat till grund för en utnämning, eller snarare vad
som egentligen inbegrips i dessa sakliga skäl. Snarast då detta framstår variera beroende på vem
man frågar. I kontrast till kritiken som riktades mot att det tidigare slutna förfarandet inte följde
FN:s konvention mot korruption (vilken klargör att tillsättningar ska grundas på principer om
effektivitet, öppenhet och objektiva kriterier) kan man nu istället ställa frågan om det nya
förfarandet är effektivt nog för att möta kraven i FN:s konvention. Som tidigare beskrivits kan
tiden för en rekrytering nu pågå i uppemot ett halvår och som visats i resultatet används externt
rekryteringsstöd vid majoriteten av rekryteringarna.
Som nämnts i tidigare kapitel påverkas riktningen av arbetet med en policyförändring ofta beroende på vem som initierar problemet (Lundquist 1992:12–13). Möjligen skiljer sig Alliansens
och Socialdemokraternas tolkningar av förtjänst och skicklighet åt. Sedan Alliansen tillträdde
ökade, andelen chefer med yrkesbakgrund i kommunal eller privatsektor under perioden 2006–
2009 och fler chefer från andra delar av arbetsmarknaden än den statliga har sedan dess kommit
ifråga för anställning som myndighetschef. I kontrast till den statliga bakgrund som tidigare
varit den vanligaste har det kanske varit de borgerliga partiernas målsättning att rekrytera chefer
från näringslivet för att styra in förvaltningen på en riktning mer lik den privata sektorn. Det
har sedan 80- och 90-talen funnits förslag om att göra statsförvaltningen mer lik näringslivet
och kraven på ledarskapsegenskaper och chefserfarenheter har kommit från båda politiska hål-
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len. Vid genomläsning av samtliga upprättade kravprofiler återfinns dock krav om dokumenterade ledarskapsförmågor och tidigare erfarenheter som chef i samtliga. Således har själva
chefsförmågan och chefserfarenheter nu satts i ännu tydligare fokus.
Teorins förklaringsmöjligheter för reformens hinder och möjligheter
Att bedöma en rekrytering utifrån själva förfarandet kan vara relevant utifrån aspekter av
legitimiteten men det säger egentligen ingenting om den rekryterade eller de kompetenser som
denne besitter. Trots det har kritiken i stor utsträckning fokuserat på hur olika aktörer har
genomfört sina rekryteringar eller om de rekryterade haft eller inte haft ”rätt” bakgrund. Denna
uppsats har försökt att belysa utnämningsmakten från ett institutionellt perspektiv för att möjligen kunna förklara varför den är så pass stabil och även förklara komplexiteten i dess förfarande
samt reformeringen av detta.
Denna studie har visat att utnämningsmaktens stabilitet, förändringsmotstånd och därmed även
förklaringar till hinder och möjligheter som ha haft inverkan på reformeringen, till viss del gått
att förklara och förstås utifrån teorin om stigberoende. Men teorin har inte nått hela vägen fram.
Kanske måste den kompletteras och kanske kan det även bättre förstås utifrån teorier om makt.
Utifrån denna studie kan det konstateras att utnämningsmakten är seglivad och har varit ett
viktigt instrument för regeringar under lång tid. Det har också varit en makt som dess utövare
både haft rätt och skyldighet att använda. Detta kan genom historien i det närmsta ses som en
machiavellisk syn på makt. Den enväldiga kungen och senare den folkvalda regeringen har med
lagen på sin sida haft befogenhet att utnämna personer till de högsta tjänsterna och därmed har
de alltid haft rätten att göra så. Staten måste kunna agera för att göra det som situationen kräver.
Vilket den på sätt och vis också har gjort, både genom den tidigare slutna utnämningspolitiken
och i det nuvarande systemet med ett mer öppet förfarande. Utnämningsmakten har använts av
alla regeringar och ingen verkar till synes vara missnöjd med den. Missnöjet uppstår snarare
när någon kritiseras för användningen av den. Men denna kritik kan, även om den är befogad
(då processerna varit slutna och förfarandet inte legitimt), också uppfattas som inget mindre än
kritik från två politiska motståndare.
Medan flera av de andra inriktningarna av nyinstitutionell teori är bundna av tid och plats
tillhandahåller historisk institutionalism en möjlighet att se på riktlinjer över tid. Historisk
institutionalism saknar dock en tydlig distinktion gentemot de andra inriktningarna, men detta
kan ses som en styrka. Om historisk institutionalism liknar eller påminner om andra inriktningar
kan den också integreras med de flesta, om inte samtliga, av dem. Därmed finns också möjligheten att, inom statsvetenskapen, kunna skapa något som liknar en integrerad institutionalistisk
teori (Peters 2012:89). Detta skulle även kunna leda till djupare förklaringar av
utnämningsmaktens stabilitet. Ett exempel är institutional rational choice (IRC) vars metoder
kan anses användbara vid studier av aktörers agerande i olika institutionella sammanhang. De
preferenser som individer bär på hjälper till att förklara de val som individer gör. I viss utsträckning kan dessa preferenser härledas från den institution som individen befinner sig inom och
dessa preferenser hjälper till att fortsätta på den stig på vilken institution redan befinner sig
(Peters 2012:77).
En institutions uppbyggnad kan liknas vid en konstruktion bestående av lager på lager. Dess
strukturer är varken utformade av enskilda individer eller grupper, utan har snarare etablerats
över tid av olika aktörer, ofta med olika intressen, som var och en har utgått från ett redan
befintligt system (Rothstein 1996:152) och på så vis har dessa lager skapats. Utnämningsmakten har historiskt använts för att utse personer på de högsta statliga positionerna.
Utnämningspolitiken har tillhört regeringen under lång tid och under denna tid har den inte varit
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föremål för vare sig spårbarhet eller granskning. Att införa reformeringar som kräver att just
detta förändras kan möta både motstånd och svårigheter, så väl i genomförandet men också då
processerna är krävande att genomföra, upprätthålla och att granska.
Regeringens utnämningar granskas på två sätt, formellt och informellt. Det informella sättet är
genom att enligt ta del av allmänna handlingar (SOU 2009:4 s.31–34). Handlingarna som finns
upprättade i akterna rörande anställningsärende är, bortsett från de belagda med sekretess, allmänna och det är en sådan informell granskning som denna studie bland annat har genomfört.
Studien har, utöver dess syfte, påvisat hur möjligheterna för att granskning har sett ut. Denna
studie har också försökt uppmärksamma hur väl reformens nya system fungerar i praktiken.
Den svenska rekryteringsmodellen har ställts inför frågan om den är bra nog eller om förändringar för förbättringar fortfarande kan eller måste göras. Reformen har lett till förändringar,
och förbättringar av slutenheten har gjorts. Vad dessa förbättringar dock egentligen är värda är
en mer komplicerad fråga. Reformen kan uppfattas ha skapat ett bättre, mer legitimt och tydligt
system, men det kan också uppfattas som att den mer eller mindre bara har lett till mer tidskrävande processer. Således kvarstår frågan om systemet för utnämningar av myndighetschefer
istället helt och hållet bör bytas ut.

7.4 Förslag på framtida forskning
Det främsta förslaget på framtida forskning inom detta område är att fortsatt undersöka
utnämningsmakten och utnämningspolitiken utifrån andra teoretiska perspektiv. En fråga som
följt med under arbetet med denna studie har varit huruvida utnämningsmakten som institution
egentligen går att förändra för att förbättra. De krav på öppenhet som ställs idag är vitt skilda
från de krav som ställdes förr. Huruvida ett nytt, bättre system behövs för att tillsätta
myndighetschefer är således en viktig och intressant fråga att fortsätta undersöka.
Till stor del är det öppna förfarandet i Sverige begränsat på grund av offentlighetsprincipen och
dess starka ställning. Den svenska offentlighetsprincipen har ofta framhävts som ett föredöme
för andra länder (Ds 2003:7 s.15). Med detta sagt skulle det vara givande att med ett jämförande
syfte undersöka hur rekryteringar till högre positioner inom den offentliga förvaltningen görs i
våra nordiska grannländer i kontrast till Sverige. Framför allt utifrån anledning av den historia
och tradition vi delar med Finland och Norge som en gång i tiden varit en del av Sverige. Både
Finland och Norge har en förvaltningstradition och ett system som liknar de svenska, men vad
som skiljer Sverige från grannländerna är bland annat att de upprättar offentliga listor över de
sökande till en chefsposition. Något som inte är möjligt i Sverige.
Övriga förslag
- Att analysera myndighetschefers kopplat till myndigheternas prestationer för att kunna urskilja vilken ”typ” av chefsbakgrund som stod bakom det bättre resultaten för en myndighet.
Om det är den partipolitiska bakgrunden eller den med erfarenhet av statsförvaltning,
näringslivsbakgrund eller som expert.
- Undersöka flera delar av policyprocessen. Implementeringsfasen har inte medtagits i denna
studie, alltså kan det vara av intresse att undersöka hur väl aktörer kunde, ville och förstod
reformens bestämmelser och vilka konsekvenser detta fick för reformeringen.
- Undersöka systemen för anställningsformerna för myndighetschefer och således undersöka
de generaldirektörer som sitter på Regeringskansliet. Vad de utför för arbetsuppgifter och vad
detta system konkret kostar den svenska staten. En observation som gjorts i samband med denna
studiens kartläggningar är att många av de generaldirektörer som lämnat sina förordnanden har
blivit ledamöter av statens E-delegationen, en expertgrupp inträdda av Alliansregeringen 2009.
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9. BILAGOR
Bilaga 1
Lista över de 30 myndigheter och 49 generaldirektörer som ingår i studien.

Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsförmedlingen
Angeles Bermudez-Svanqvist ( 2008)
Mikael Sjögren (2014)

Finansdepartementet
Statistiska centralbyrån
Stefan Lundgren ( 2009)
Skatteverket
Ingemar Hansson (2010)
Tullverket
Therese Mattsson (2011)

Statens jordbruksverk
Leif Denneberg (2012)
Luftfartsverket
Thomas Allard (2010)
Olle Sundin (2013)
Sjöfartsverket
Ann-Catrine Zetterdal (2009)
Skogsstyrelsen
Monika Stridsman (2009)
Herman Sundqvist (2016)

Justitiedepartementet
Kronofogdemyndigheten
Eva Liedström Adler (2007)
Christina Gellerbrant Hagberg (2015)

Polismyndigheten
Bengt Svensson (2008)
Dan Eliasson (2014)

Försvarsdepartementet

Kriminalvården
Nils Öberg (2011)

Försvarsmakten
Sverker Göransson ( 2009)
Micael Bydén (2015)
Försvarets materielverk
Lena Erixson (2012)
Göran Mårtenssson (2016)
Totalförsvarets forskningsinstitut
Jan-Olov Lind (2010)

Näringsdepartementet
Trafikverket
Gunnar Malm (2009)
Lena Erixson (2015)
Lantmäteriet
Bengt Kjellson (2011)
Transportstyrelsen
Staffan Widlert (2008)
Maria Ågren (2015)

Migrationsverket
Dan Eliasson (2007)
Anders Danielsson (2012)
Domstolsverket
Barbro Thorblad (2008)
Martin Holmgren (2014)
Säkerhetspolisen
Anders Danielsson (2007)
Anders Thornberg (2012)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Helena Lindberg (2008)
Kustbevakningen
Judith Melin (2008)
Lena Jönsson (2014)
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Socialdepartementet

Utbildningsdepartementet

Försäkringskassan
Adriana Lender (2008)
Dan Eliasson (2011)
Ann-Marie Begler (2015)

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Greger Bååth (2008)

Statens institutionsstyrelse
Kent Ehliasson (2011)

Centrala studiestödsnämnden
Christina Gellerbrant Hagberg (2010)
Christina Forsberg (2016)

Utrikesdepartementet
Pensionsmyndigheten
Katrin Westling Palm (2009)

SIDA
Anders Nordström (2007)
Charlotte Petri Gornitzka (2011)

Läkemedelsverket
Christina Rångermark Åkerman (2008)
Catarina Andersson Forsman (2014)
Socialstyrelsen
Lars-Eric Holm (2008)
Olivia Wigzell (2015)
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Bilaga 2
Detaljerad tabell över analysen av rekryteringsprocesserna för respektive generaldirektör.
Myndighet

År

1

Adriana Lender

Försäkringskassan

2008

2

Anders Danielsson

Säkerhetspolisen

2007

3

Anders Danielsson

Migrationsverket

2012

4

Anders Nordström

SIDA

2007

5

Anders Thornberg

Säkerhetspolisen

2012

6

Angeles Bermudez Svankvist

Arbetsförmedlingen

2008

7

Ann-Catrine Zetterdahl

Sjöfartsverket

2009

8

Ann-Marie Begler

Försäkringskassan

2015

9

Barbro Thorblad

Domstolsverket

2008

10 Bengt Kjellson

Lantmäteriet

2011

11 Bengt Svenson

Polismyndigheten

2008

12 Catarina Andersson Forsman

Läkemedelsverket

2014

13 Charlotte Petri Gornitzka

SIDA

Kravprofil

Intresseannonsering

Utnämnd GD har
Intresseanmälningar gjort intresseanmälan

Uppgifter gällande denna utnämning skickades inte från departementet i tid

2011

Uppgifter gällande denna utnämning skickades inte från departementet i tid

14 Christina Gellerbrant Hagberg Centrala studiestödsnämnden

2010

Uppgifter gällande denna utnämning skickades inte från departementet i tid

15 Christina Gellerbrant Hagberg Kronofogdemyndigheten

2015

16 Christina Forsberg

2016

Centrala studiestödsnämnden

17 Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverket

2008

18 Dan Eliasson

Migrationsverket

2007

19 Dan Eliasson

Försäkringskassan

2011

20 Dan Eliasson

Polismyndigheten

2014

21 Eva Liedström Adler

Kronofogdemyndigheten

2007

22 Greger Bååth

Specialpedagogiska skolmyndigheten 2008

23 Gunnar Malm

Trafikverket

2009

24 Göran Mårtensson

Försvarets materielverk

2016

25 Helena Lindberg

MSB*

2008

26 Herman Sundqvist

Skogsstyrelsen

2016

27 Ingemar Hansson

Skatteverket

2010

28 Jan-Olov Lind

Totalförsvarets forskningsinstitut

2010

29 Judith Melin

Kustbevakningen

2008

30 Katrin Westling Palm

Pensionsmyndigheten

2009

31 Kent Ehliasson

Statens institutionsstyrelse

2011

32 Lars-Eric Holm

Socialstyrelsen

2008

33 Leif Denneberg

Statens jordbruksverk

2012

34 Lena Erixon

Försvarets materielverk

2012

35 Lena Erixon

Trafikverket

2015

36 Lena Jönsson

Kustbevakningen

2014

37 Maria Ågren

Transportstyrelsen

2015

38 Martin Holmgren

Domstolsverket

2014

39 Micael Bydén

Försvarsmakten

2015

40 Mikael Sjöberg

Arbetsförmedlingen

2014

41 Monika Stridsman

Skogsstyrelsen

2009

42 Nils Öberg

Kriminalvården

2011

43 Olivia Wigzell

Socialstyrelsen

2015

44 Olle Sundin

Luftfartsverket

2013

45 Staffan Widlert

Transportstyrelsen

2008

46 Stefan Lundgren

Statistiska centralbyrån

2009

47 Sverker Göransson

Försvarsmakten

2009

48 Therese Mattsson

Tullverket

2011

49 Thomas Allard

Luftfartsverket

2010

Alliansregeringen

39

Rödgrön regering

10

Antal utnämningar :

Externt
rekryteringsstöd

Uppgifter gällande denna utnämning skickades inte från departementet i tid

36

33

gånger

gånger

30
gånger

(4) inom parentes.

Källa: Handlingar samt uppgifter från kontakt med respektive departement

* Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Finns i akt
Finns ej i akt
Ingen uppgift
Inom parentes

73

29
gånger
(2) inom parentes

25
gånger

Bilaga 3
Kortfattad kartläggning av utnämnda generaldirektörer utnämnda 2007–2017 genom sökningar
på internet. Där referens inte anges är CV skickade från departementen referensmaterial.
Cell markerad med:
blå färg indikerar bakgrund inom statsförvaltning, politisk och opolitisk tjänst.
orange färg indikerar kunskap inom det specifika verksamhetsområdet.
gul färg indikerar tidigare tjänst inom myndigheten som denne blev chef för.
grön färg indikerar bakgrund som chef i privat och/eller offentlig sektor.
vit färg indikerar att karriären av olika anledningar har varit för svår att bedöma.
I de fall då det varit svår att avgöra mellan två kategorier delas också cellen mellan två färger.
I övrigt är det den kategori som framstår som mest dominerande som väljs. En ”*” indikerar att
generaldirektören var med vid bildandet av myndigheten som denne blev myndighetschef för.
Adriana Lender
Anders Danielsson
Anders Nordström

Anders Thornberg

Angeles Bermudez Svankvist

Ann-Catrine Zetterdahl
Ann-Marie
Begler

Barbro Thorblad
Bengt Kjellson

Erfarenhet inom försäkring. Tidigare Trygg-Hansa, sedan 9 år
Försäkringskassan (Olsson 2008).
Polisintendent, Polisöverintendent, Polismästare, Länspolismästare
Skåne, (GD Säpo.)
Tidigare generaldirektör vid Världshälsoorganisationen (WHO), tidigare
arbetat på WHO sedan 2003, arbetat för Globala Fonden mot aids,
tuberkulos och malaria, samt för Sida och Röda Korset (Svenska Dagbladet 2007).
Bakgrund som polis, olika befattningar inom polisen. Började på Säpo
1986, olika befattningar inom Säpo bland annat informationsdirektör,
avdelningschef, biträdande Säpochef och tillförordnad säpochef. Den
första som rekryterats till GD internt inom Säpo (Chef 2015).
Chef för folktandvårdsklink, vd för S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm,
tandvårdsdirektör i Uppsala län och vd för Folktandvården i Stockholms
läns landsting. Rekryterades till kommundirektör i Södertälje, hann inte
börja förrän hon köptes ut. 1999 utnämndes som Årets chef av tidningen
Chef, 2000 gav ut boken Management by love – att leda genom mångfald
(Chef 2011).
Civilingenjör inriktningen industriell ekonomi. Sedan 2004 haft ledande
befattningar inom TeliaSonera samt varit VD för bland annat Telia
Installation AB, sedan 2006 - Direktör/Vice President för Customer
Operations inom TeliaSonera.
Tidigare generalsekreterare för Skolinspektionen, överdirektör vid
Socialstyrelsen, generaldirektör för Brottsförebyggande rådet och
överdirektör vid Rikspolisstyrelsen (Hansson 2015).
Arbetat inom Sveriges Domstolar i 36 år. Senast lagman vid Malmö
tingsrätt. Tidigare bland annat lagman i Hovrätten för Västra Sverige
samt chefsrådman i Göteborgs tingsrätt (Dagens Juridik 2013). 1984 1988 rättssakkunnig och utredningssekreterare i arbetsmarknadsdepartementet (Sveriges Advokatsamfund 2008).
Jurist. Började på Centralnämnden för fastighetsdata, följde med till
Lantmäteriet när myndigheterna slogs ihop 1996 (Gefle Dagblad 2011).
Tidigare vikarierande polischef i Kalmar och Gällivare, varit polisintendent i Västmanland, Södermanland och Östergötland, var även polismästare. Lärare på Polishögskolan i kortare perioder.

Bengt Svenson
Tillförordnad rikspolischef 2008. Ett antal personer sökte tjänsten – ingen
dög. Beatrice Ask uttryckte att ingen uppfyllde kravprofilen. Två andra
personer tillfrågades, Bengt Svenson, som sedan i januari varit tillförordnad rikspolischef, och länspolismästaren i Stockholms län Carin Götblad.
Svenson fick tjänsten. (Aftonbladet 2008)
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Catarina
Andersson
Forsman

Charlotte Petri
Gornitzka
Christina
Gellerbrant
Hagberg
Christina
Forsberg

Christina Rångemark Åkerman

Dan Eliasson
Eva Liedström
Adler
Greger Bååth

Gunnar Malm*
Göran Mårtensson
Helena
Lindberg*
Herman
Sundqvist
Ingemar Hansson
Jan-Olov Lind

Judith Melin

Katrin Westling
Palm*
Kent Ehliasson

Läkare och överläkare. Flera chefskap inom röntgen och vården, VD för
Läkarförbundet, chef på tillsyn hos Socialstyrelsen och sedan biträdande
landstingsdirektör (Brodda 2017).
Första chefsjobb informationschef på studieförbundet TBV, ett decennium som konsult i förändringsarbete, tillfrågad om tjänst som
kommunikationschef Röda Korset, biträdande generalsekreterare ansvar
för kommunikation Röda Korset, generalsekreterare Rädda barnen för
verksamheten i Sverige, Rädda Barnens internationella generalsekreterare (Chef 2010).
Olika funktioner inom Skatteverket under ca 20 år, sedan 2001 som
regionskattechef på olika håll, (generaldirektör CSN) (Gefle Dagblad
2010).
Mer än tio år inom Kronofogdemyndigheten, olika chefsuppdrag i
Gävle, Eskilstuna och Stockholm, länspolismästare i Gävleborgs län,
Årets chef 2015, då avdelningschef CSN, tillförordnad generaldirektör
CSN.
Läkare. Klinisk farmakolog med forskning på Sahlgrenska i Göteborg,
vice VD och chef för teknologi- och produktutveckling på
läkemedelsföretaget Orexo, 1995 medicinsk chef på Astra, 2004
marknadsdirektör på Astra Zeneca, VD för Astra Zenecas marknadsbolag i Filippinerna. (Elmberg 2005; Dagens Medicin 2008)
Politiskt sakkunnig och statssekreterare Justitiedepartementet,
tillförordnad
biträdande
Säpochef,
(GD
Migrationsverket,
Försäkringskassan.)
Jur. kand., arbetat inom Göta hovrätt, hos Kronofogdemyndigheten och
som avdelningschef på Skatteverket. (Trygghetsstiftelsen)
Erfaren generaldirektör, varit GD för myndigheten sedan starten 2008,
och dessförinnan för dåvarande Specialskolemyndigheten sedan 2000.
Fick förlängt till 2017 – då har han suttit i 20 år (Specialpedagogiska
skolmyndigheten 2016).
Ekonomi- och finansdirektör SJ, stf GD SJ, flertalet gånger VD för olika
företag, VD för Arlandabanan, Ordförande i Organisationskommittén
för bildandet av Trafikverket.
Generallöjtnant. Flertalet befattningar inom försvaret, tidigare
Försvarsmaktens produktionschef, Försvarsmaktens insatschef.
Jurist. Domare i tings- och hovrätt, diverse tjänster inom Justitie- och
Försvarsdepartementet, Generaldirektör Krisberedskapsmyndigheten
och Räddningsverket.
Jägmästare. Flertalet befattningar om skogsskötsel och skogsförvaltning
AssiDomän, flertalet befattningar inom Sveaskog Förvaltnings AB och
sedan 2008 Skogschef.
Lärare och forskare nationalekonomi Lunds universitet, expert i utgiftsskatte- och Bostadskommittén, departementsråd Finansdepartementet,
GD Konjunkturinstitutet, Statssekreterare Finansdepartementet.
Civilingenjör och teknologie doktor i kemi, miljödepartementet sedan
1994 chef för enheten för miljökvalitet, tidigare på Statens
strålskyddsinstitut som professor och laboratoriechef, bland annat chef
för enheten för radiokemi och radioekologi. Förflutet på Skogshögskolan i Stockholm och Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala (Dagens
Nyheter 1999).
Överdirektör vid Skatteverket, ekonomidirektör Skatteverket,
planeringschef
Riksskatteverket,
departementssekreterare
försvarsdepartementet (Dagens Nyheter 2009).
Ledande befattningar inom vårdföretaget Carema. (LinkedIn)
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Lars-Erik Holm

Leif Denneberg

Lena Erixon

Lena Jönsson
Maria Ågren

Martin Holmgren
Micael
Bydén
Mikael Sjöberg

Monika Stridsman

Nils Öberg

Olivia Wigzell

Olle Sundin
Staffan
Widlert

Docent i onkologi. Arbetade 17 år som läkare vid Radiumhemmet i
Stockholm, avdelningschef Folkhälsoinstitutet under 1990-talet. GD
Statens Strålskyddsinstitut (i dag en del av Strålskyddsmyndigheten)
(Emdén 2011).
Veterinärexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet, praktiserande
veterinär 1984–1992, veterinärråd och chefsveterinär i Jordbruksverkets
ledning, Sveriges officiella chefsveterinär inom EU, överdirektör och stf
GD Statens Jordbruksverk.
Departementssekreterare Finansdepartementet, flertalet befattningar
inom Svenska kommunförbundet, Ekonomidirektör och sedan GD
Vägverket, stf GD Trafikverket (GD Försvarets Materielverk)
Jurist och förvaltningssocionom. Statssekreterare i Försvarsdepartementet, GD för Lotterinspektionen, GD för Fortifikationsverket och Verva
(Verket för förvaltningsutveckling), GD Fortifikationsverket,
Överdirektör vid Kustbevakningen.
Projektingenjör på̊ tekniska verken i Linköping, flera olika befattningar
bl.a. miljökonsult, enhetschef och stf GD SMHI, GD på̊ Statens Geologiska Institut, GD SMHI, GD Naturvårdsverket.
Rättssakkunnig och departementsråd Justitiedepartementet, rättschef
och expeditionschef vid Inrikes- och Kulturdepartementet, chefsrådman
i Stockholms tingsrätt i fem år, sedan 2008 lagman vid Nacka tingsrätt.
Generalmajor. Flertalet befattningar och chefsbefattningar inom försvaret.
Statssekreterare 1996–2005, bland annat inrikes-, finans- och
socialdepartementet, GD Arbetslivsinstitutet 2005–2007 och
Arbetsmiljöverket 2007–2014. Facklig bakgrund från Metall och LO,
ledande befattningar inom SSU och inom kommunpolitiken i Norrköping (Emdén 2015).
Jägmästare. Aspirant på Domänverket i Pajala VD för Sveriges
Skogsvårdsförbund under fem år, förvaltningschef Domänverket Jokkmokks revir, VD Sveriges Skogsvårdsförbund, generalsekreterare för
WWF, Chef för förvaltningsenheten Naturvårdsverket, länsjägmästare
och chef för skogsvårdsstyrelsen i Mälardalen, regionchef för
Skogsstyrelsens Region Svea. (Är ett känt namn som figurerat i
skogssammanhang på riksnivå sedan 80-talet, Revirförvaltare i Jokkmokk - regelbundna rubriker i pressen då skogsbrukets och rennäringens
intressen ofta kolliderade)
Chef för polisenheten och departementsråd vid EU-enheten vid
Justitiedepartementet. Han har också arbetat vid Europeiska kommissionen och vid Säkerhetspolisen. Lång erfarenhet inom rättsväsendet
(Nordebo 2011). Han var expeditionschef på Justitiedepartementet
2005–2012
Politiskt sakkunnig, Utrikesdepartementet 1991, Marknadsförare av
Stockholms stad Stockholms Mark och lokaliseringsaktiebolag 1992,
Förtroendevald Stockholms läns landsting 1992-1994, Landstingsråd
Stockholms läns landsting 1994-1998, Borgarråd Stockholms stad 19982002, Förbundssekreterare
Vårdförbundet 2003-2004, Utredare
Ansvarskommittén Finansdepartementet 2004-2007, Chef för
Analysenheten Socialstyrelsen 2007-2008, Departementsråd och chef
folkhälsa och sjukvård Socialdepartementet 2007-2008, 2010-2014
(Socialdepartementet 2015)
Bland annat divisionschef flygplatsgruppen, flygplatschef Landvetter,
flygplatschef Bromma
Längre tid som chef för SIKA, GD för Rikstrafiken 2004, under 2008
utrett den nya transportövergripande myndigheten (Sveriges Radio
2008)
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Thomas Allard

Docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, VD för
SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle sedan 2003. Under åren
1999–2002 chef för ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet
(Johansson 2009).
Utbildad militär, befattningar inom försvaret sedan 1977 (CV Sverker
Göranson)
Jur. kand. 1982, polischefsutbildning 1989–1992. Polissekreterare och
polismästare vid polismyndigheter i Värmland fram till 1996, biträdande huvudenhetschef vid Säkerhetspolisen 1996–2002, vid Rikskriminalpolisen sedan dess (Johnson 2005). Chefstjänsteman för krishantering vid kansliet för krishantering i (Statsrådsberedningen Sveriges
Advokatsamfund 2010).
Ledande befattningar inom Saab i Linköping, divisionschef
flygtrafiktjänsten inom LFV.
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