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Abstract 

Aktörer som kan utöva offentlig makt utan ha blivit framröstade i demokratiska val 
har länge intresserat statsvetare, och under de senaste åren har intresset dessutom 
spridit sig utanför den akademiska världen. Boken ”Makt utan mandat” är ett av de 
senaste bidragen till forskningsfältet. I boken presenteras den sociala och politiska 
kategorin ”policyprofessionella”, som utgörs av en samling aktörer från olika 
organisationstyper som alla har anställt för att bedriva politik. Dessa aktörer har ökat i 
antal och deras verksamhet påvisas vara ett potentiellt problem, delvis därför att det är 
svårt att utkräva ansvar dem. Denna uppsats är en metodologisk undersökning av hur 
lämpligt begreppet ”policyprofessionella” är för att beskriva problem med att utkräva 
ansvar av aktörer som anställt för att bedriva politik. Detta har gjorts genom att 
jämföra den kritik som presenteras i ”Makt utan mandat” med tidigare forskning på 
området, för att finna vad som är nytt med kritiken. Resultaten av denna jämförelse 
visar att innehållet i den kritik som har med ansvarsutkrävande att göra inte skiljer sig 
nämnvärt från den kritik som presenteras i tidigare forskning. Däremot är det omfång 
aktörer som tillsammans utgör de policyprofessionella ovanligt stort. Med hjälp av 
Ahlbäck Öbergs tre förutsättningar för ansvarsutkrävande har lämpligheten i att 
använda detta stora omfång prövats. Resultaten av denna prövning visar att det finns 
problem gällande ansvarsutkrävande för alla de aktörer som tillsammans utgör de 
policyprofessionella, men att det kan bli missvisande att tala om ett gemensamt 
problem för alla policyprofessionella. Begreppet ”policyprofessionella” kan alltså 
anses vara lämpligt, men med vissa förbehåll. 

Nyckelord: policyprofessionella, ansvarsutkrävande, representativ demokrati, metod  
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1. Inledning 

1.1 Inledning 
Sverige är, liksom många andra länder, en representativ demokrati. I 
regeringsformens portalparagraf framgår det att ”All offentlig makt i Sverige utgår 
från folket” (RF 1:1). Styrelseskicket bygger på idén om att den röstberättigade delen 
av folket genom fria, anonyma och direkta val utser representanter som tillsammans 
ska styra landet. Folket delegerar makt till beslutsfattarna (Petersson 2010, 44). Detta 
sker med medborgarnas samtycke, och om de anser att den förda politiken inte är i 
linje med folkviljan kan medborgarna utkräva ansvar genom att byta ut 
representanterna under nästkommande val (Oscarsson 2013, 64).   
 I de flesta representativa demokratier finns det även aktörer som, trots att de 
inte har blivit valda av folket, kan utöva politisk makt. Detta fenomen har länge 
intresserat statsvetare och forskningsfältet är mycket rikt. Vilka dessa aktörer är och 
hur deras maktutövning tar sig uttryck varierar inom forskningen. Vanligt 
förekommande exempel på aktörer är lobbyister eller politiska rådgivare. Källan till 
makt kan skifta mellan möjligheten att ge demokratiskt valda beslutsfattare 
strategiska råd, till att vara del av ett nätverk som ger tillgång till nödvändig kunskap 
för att kunna påverka politiska beslut (Jönsson 2014, 52 ).  
  Framväxten av denna sorts aktörer har beskrivits som ett potentiellt hot mot 
den representativa demokratin. Ett välkänt exempel på en kritisk synvinkel är den 
kände demokratiforskaren Robert Dahls beskrivning av dessa aktörer som en grupp 
som är aktivt engagerade i politiska frågor i syfte att påverka offentliga beslut. Denna 
grupp hotar det demokratiska samhället genom att skapa politisk ojämlikhet mellan 
dem och den resterande befolkningen (Dahl 1989, 332-335).   
  En tämligen ny publikation på ämnet är boken ”Makt utan mandat” (Garsten, 
Rothstein och Svallfors 2015). Författarna bakom boken är intressanta på så vis att de 
kommer från olika akademiska bakgrunder. Det faktum att de har sina akademiska 
hemvister inom socialantropologi, statsvetenskap och sociologi har legat till grund för 
att boken i viss mån är ett annorlunda bidrag till forskningsfältet. Istället för att enbart 
tala om en viss typ av aktör väljer författarna att konstruera ett begrepp vid 
namn ”policyprofessionella”, som fångar in alla aktörer som är anställda för att 
bedriva politik utan att vara folkvalda. Författarna beskriver de policyprofessionella 
som ”en politisk och social kategori som rent numerärt har ökat kraftigt i svensk 
politik, framförallt under de senaste två decennierna, och vars roll och inflytande 
också har blivit mer accentuerad” (Ibid, 8) En närmare beskrivning av gruppens 
sammansättning och påverkansformer beskrivs i bakgrunden och teorianknytningen. 
 Vidare beskriver författarna boken som en problemdriven och explorativ 
forskningsansats där de kartlägger de policyprofessionella och beskriver hur deras 
verksamhet eventuellt kan utgöra problem. I boken presenteras en rad olika förslag på 
hur de policyprofessionellas närvaro i den svenska politiken kan tänkas utgöra ett 
problem, men den kanske mest centrala problematiken är den gällande 
ansvarsutkrävande. Denna problematik kan kort sammanfattas som att reglerna och 
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procedurerna för hur de policyprofessionellas offentliga maktutövning ska granskas är 
otydliga eller till och med obefintliga. Detta gör att det blir svårt att utkräva ansvar 
från dessa aktörer om de agerat på ett sätt som inte överensstämmer med folkviljan, 
vilket skulle kunna beskrivas som ett demokratiskt problem (Garsten, Rothstein och 
Svallfors 2015, 227).  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida begreppet policyprofessionella är 
användbart för att beskriva problem med ansvarsutkrävande. Således kan denna 
uppsats ses som en fortsättning på den explorativa ansats som författarna till ”Makt 
utan mandat” påbörjat. Utgångspunkten för denna undersökning är 
frågeställningen ”Är begreppet policyprofessionella lämpligt för att beskriva problem 
med ansvarsutkrävande av aktörer som anställts för att bedriva politik?”. 
 Viktigt att påpeka är att denna uppsats inte syftar till att undersöka huruvida 
den kritik som framförs i ”Makt utan mandat” stämmer överens med verkligheten 
eller ej. Uppsatsen är uteslutande av teoretisk karaktär och utgår inte från någon form 
av empiri. Den handlar inte heller inte om att bedöma huruvida slutsatserna i ”Makt 
utan mandat” är bra eller dåliga. Det handlar snarare om att försöka identifiera 
eventuella nya teorier som Garsten et. al. bidrar med, och hur dessa kan användas i 
framtida studier om ansvarsutkrävande. Det går därmed att beskriva denna uppsats 
som en fortsättning på den explorativa studie som påbörjats i ”Makt utan mandat”.  
 En inledningsvis viktig aspekt att diskutera är relevansen i att undersöka just 
detta, och om det är det intressant. Att undersöka huruvida detta i grunden klassiska 
problem kan beskrivas med hjälp av denna nya politiska och sociala kategori är 
intressant ur både ett inomvetenskapligt och utomvetenskapligt perspektiv. Ur ett 
inomvetenskapligt perspektiv är det relevant på så vis att det är en ansats att 
undersöka om de resultat som presenteras i ”Makt utan mandat” har bidragit till något 
nytt inom forskningsfältet. Boken har dessutom mottagit viss kritik från andra 
statsvetare. Tommy Möller, som är professor i statsvetenskap vid Stockholms 
universitet, skriver i en recension av boken att vissa resonemang om maktutövning 
och ansvarsutkrävande präglas av otydlighet (Möller 2015). Denna ”kontrovers” 
bidrar till den inomvetenskapliga relevansen (Teorell och Svensson 2013, 18).   
 Vad gäller den utomvetenskapliga relevansen har intresset för gruppen 
policyprofessionella ökat under de senaste åren, även utanför den akademiska världen. 
Ett exempel på detta är tidningen Fokus uppmärksammade artikel om statsminister 
Stefan Löfvens närmaste medarbetare inom partiet (Strömberg och Nilsson 2014). 
Där påvisas bland annat hur stort inflytande de politiska sekreterarna har inom 
exempelvis utarbetande av policy. Utöver detta har även en rad dagstidningar 
publicerat artiklar på ämnet. Ett exempel på detta är artikeln ”Dolda makthavare styr 
politiken”, där politiska sekreterare framställs som dolda makthavare (Delby och 
Wrede 2015).   
 Sammantaget går det att dra slutsatsen att ämnet är relevant, inte bara för 
akademiker men även för samhället i allmänhet. Förutom dagstidningarnas och 
nyhetsmagasinens visade intresse går det att argumentera för att frågor gällande en av 
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demokratins mest grundläggande mekanismer, ansvarsutkrävande, ligger i 
allmänhetens intresse. 

2. Bakgrund 

Innan teorianknytningen och analysen kan påbörjas är det nödvändigt att klargöra 
vilka de policyprofessionella är, vilket innebär att det i detta kapitel kommer att 
utredas hur författarna definierar begreppet ”policyprofessionella”. Därmed utgår 
följande sektion enbart från boken ”Makt utan mandat”. 

2.1 De policyprofessionella och deras arbete 
Som nämnts ovan definieras de policyprofessionella som ”en samling personer som 
inte är folkvalda, utan i stället anställda för att bedriva politik”. Trots denna 
gemensamma egenskap finns det en viss variation inom denna politiska och sociala 
kategori. Detta handlar huvudsakligen om arbetsplats, yrkestitel, 
arbetsmarknadserfarenhet, arbetsuppgifter och akademisk bakgrund (Garsten, 
Rothstein och Svallfors 2015, 32-53).  
 Vad gäller arbetsplats kan de policyprofessionella återfinnas inom sex olika 
typer av organisationer; fackförbund, intresseorganisationer, PR-byråer, 
regeringskansliet (alla departement utom UD), partier/riksdagskanslier (RD) och 
tankesmedjor. Inom partierna finns det policyprofessionella på både kommunal, 
regional och nationell nivå, även om det inte är lika vanligt som inom 
riksdagskanslierna. Givet denna variation gällande arbetsplats skiftar yrkestitlarna 
kraftigt. En policyprofessionell individ kan gå under titeln ”rådgivare” på en PR-byrå 
för att sedan bli anställd som ”kommunikatör” på ett fackförbund (Ibid, 40-41). Se 
tabellen ”De policyprofessionella i Sverige, 2012, yrkestitlar” under bilagor för en 
fullständig förteckning över de policyprofessionellas yrkestitlar.  
 Det bör påpekas att de policyprofessionella som är anställda vid 
regeringskansliet ofta är anställda under ett så kallat ”politikeravtal”, vilket innebär att 
de när som helst kan bli avskedade av det statsråd som anställt dem. Dessa 
policyprofessionellas anställningar är alltså tätt sammanbundna med de valda 
politikerna (Ibid, 33). Angående högskoleutbildning så är de policyprofessionella en 
relativt homogen grupp, då de flesta har studerat antingen statsvetenskap eller 
nationalekonomi i huvudsakligen Stockholm eller Uppsala. Utbildningsnivå skiftar 
däremot beroende på arbetsplats, då exempelvis tankesmedjorna ofta anställer 
personer som doktorerat samtidigt som vissa policyprofessionella inom 
partiorganisationer på kommunal nivå inte alltid har högskoleutbildning (Ibid, 45-47). 
 Något som kännetecknar gruppen är att de överlag inte stannar speciellt länge 
på en arbetsplats. Dock rör de sig sällan utanför ovan nämnda organisationer, vilket 
gör att de ofta har bred erfarenhet av olika former av policyprofessionellt arbete och 
kan inhämta användbar kunskap från flera olika arbetsplatser. Det går att urskilja 
vissa mönster i hur de byter arbetsplatser. Många av de som arbetar inom 
regeringskansliet har rekryterats från parti- och riksdagskanslier. Vidare går det även 
att se att många av de som tidigare arbetat inom partipolitiken och regeringskansliet 
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går vidare till PR-byråer för att bli konsulter. Sammantaget pågår en omfattande 
anställningstrafik, utav policyprofessionella, mellan organisationstyperna (Garsten, 
Rothstein och Svallfors 2015, 45).  
  Vidare påvisar författarna att kunskap är de policyprofessionellas viktigaste 
resurs. Det är dock viktigt att påvisa att kunskap ska förstås i en bredare mening än 
den akademiska. Författarna presenterar tre kunskapsformer som beskrivs som 
användbara för de policyprofessionella (Ibid, 142).  
 Den första kunskapsformen går under namnet ”problembeskrivning” och 
handlar om att, med hjälp av vetenskapligt förankrad fakta, beskriva samtiden på ett 
vis som gynnar de grupper och intressen som den policyprofessionelle representerar. 
Det handlar huvudsakligen om att tillhandahålla information och argument som kan 
förändra det rådande politiska läget i en viss fråga. Den andra formen av kunskap 
kallas ”processkunskap” och bygger på förståelse för det politiska spelets gång. Detta 
handlar närmare bestämt om kunskap om var och när i den politiska processen som 
man ska ingripa för att få så stor genomslagskraft som möjligt. Detta innefattar även 
kunskap om hur politiska aktörer tänker och fungerar. Den tredje och sista 
kunskapsformen ”pejling” som bygger på förmågan att på kort tid kunna samla 
korrekt information och data. Det kan handla om att genom kontaktnät inhämta 
information om var i den politiska processen en fråga ligger, eller att inhämta 
information som kan användas som ett politiskt slagträ gentemot politiska 
motståndare. Media utgör en mycket viktig arena för de policyprofessionella, då det 
dels kan vara en kunskapskälla men även då det fungerar som ett viktigt redskap för 
att förmedla den information som de vill ha ut (Ibid, 144-149). 

3. Teori 

I föregående kapitel framgår det att begreppet ”policyprofessionella” har ett brett 
omfång vad gäller aktörer som, trots att de inte har blivit valda av folket, kan utöva 
politisk makt. Nästa steg blir att undersöka hur författarna menar att de 
policyprofessionellas verksamhet kan utgöra problem. För att kunna undersöka vad 
som är nytt med denna kritik bör den sättas i kontext, genom att granska tidigare 
forskning avseende de aktörer som tillsammans utgör de policyprofessionella.  
 Ännu har det inte presenterats någon definition av vad som avses med 
ansvarsutkrävande. Någon tydlig definition av ansvarsutkrävande går dessutom inte 
att finna i ”Makt utan mandat”.  Av den anledningen bör det även göras en teoretisk 
anknytning till tidigare forskning om ansvarsutkrävande.  

3.1 Ansvarsutkrävande 
Denna teorianknytning gällande ansvarsutkrävande tar sin början i hur den 
representativa demokratin fungerar. Anledningen till detta är för att den representativa 
demokratin ligger till grund för behovet av ansvarsutkrävande. Som nämnts i 
inledningen bygger den representativa demokratin på att den röstberättigade delen av 
befolkningen röstar fram representanter som sedan fattar beslut som påverkar landets 
medborgare. Dessa representanter har till uppgift att säkerställa att de beslut som 
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fattas efterlevs. Den grundläggande strukturen för en representativ demokrati kan 
beskrivas med hjälp av tre punkter: (1) beslutsfattare, de som bestämmer, väljs genom 
val, (2) medborgarna i samhället kan fritt diskutera, kritisera och ställa krav på den 
förda politiken, men de kan samtidigt inte ge lagligt bindande instruktioner till 
beslutsfattare, (3) beslutfattare är föremål för återkommande val (Manin, Przeworski 
och Stokes 1999, 3).   
 Den ovan nämnda strukturen gäller även för Sverige. Den representativa 
demokratin bygger därmed på att folket delegerar makt till parlamentet. Detta kan ses 
som en uppdrags- och ansvarskedja, där representanterna agerar på uppdrag av folket 
och för att sedan hållas ansvariga inför folket. Denna kedja fortsätter sedan, med 
regeringen som på uppdrag av riksdagen ska regera, men som även står ansvarig inför 
riksdagen. Kedjan fortsätter sedan med samma förhållande mellan regering och 
myndigheter (Demokratirådet, Petersson och Studieförbundet Näringsliv och 
samhälle 2002, 32-33).  
 Förutom detta kan det svenska styrelseskicket även beskrivas med hjälp av 
demokratiidealet valdemokrati. Detta innebär att den tredje punkten, återkommande 
val, är den grundläggande mekanismen. Det är genom val mellan partier och politiker 
som medborgarna kan påverka politikens utformning. Det är viktigt att påvisa att 
valdemokrati är en idealtyp och att begreppet inte syftar till att beskriva hur 
verkligenheten är beskaffad (Gilljam och Hermansson 2003, 15).   
 Vidare finns det två teorier om hur representation uppnås genom valen, 
mandatteorin och sanktionsteorin. Mandatteorin bygger på att politikerna framför sina 
politiska program för väljarna, som sedan röstar på de representanter vars politiska 
program de sympatiserar med. Detta innebär att politikerna under mandatperioden 
efter valet måste agera i enlighet med det mandat som de fått av väljarna. 
Sanktionsteorin påvisar att representation uppnås genom att väljarna använder val 
som ett instrument för att bedöma den förda politiken (Demokratirådet, Petersson och 
Studieförbundet Näringsliv och samhälle 2002, 17-24).   
 Väljarna bedömer den förda politiken och antingen belönar eller straffar de 
som är ansvariga för den förda politiken, genom att antingen rösta på dem eller ej. 
Sålunda bygger sanktionsteorin på att val fungerar som en mekanism för 
ansvarsutkrävande. Vid en närmare granskning av sanktionsteorin framgår det 
dessutom att det ställs vissa krav på såväl de valda representanterna som väljare. 
Regeringen måste inledningsvis precisera vad de åstadkommit under sin tid vid 
makten, för att sedan presentera detta under valrörelsen. Väljarna måste efter detta ta 
ställning till den förda politiken och sedan antingen belöna regeringen genom att rösta 
på den, eller bestraffa den genom att rösta på ett annat regeringsalternativ 
(Demokratirådet, Petersson och Studieförbundet Näringsliv och samhälle 2002, 54). 
Med tanke på att den kritik som förs fram i ”Makt utan mandat” har 
ansvarsutkrävande som ett centralt tema, blir sanktionsteorin fortsättningsvis 
utgångspunkten. 
 Sammanfattningsvis går det att påvisa att ansvarsutkrävande uppstått som en 
konsekvens av den makt som delegerats från folket till representanterna. Följden av 
detta är att ansvarsutkrävande fungerar som ett sätt för folket att se till att de 
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representanter som de valt fattat beslut som är i linje med folkviljan. Att enbart 
klargöra bakgrunden till varför ansvarsutkrävande är en essentiell del av den 
representativa demokratin är dock inte tillräckligt för att förstå vad som menas med 
ansvarsutkrävande. Det krävs en närmare granskning av begreppet.   
 Forskningsfältet gällande ansvarsutkrävande är mycket rikt, med många olika 
bidrag som erbjuder svar på hur ansvarsutkrävande fungerar. Ahlbäck Öberg 
presenterar ett bidrag till forskningen om ansvarsutkrävande i boken ”Politik som 
organisation” (2014). Där påvisar Ahlbäck Öberg att ansvarsutkrävande bygger på tre 
förutsättningar: (1) att det går att urskilja vem som är ansvarig, (2) det finns kunskap 
om huruvida den offentliga verksamheten bedrivits bra eller dåligt och (3) det finns 
mekanismer för att faktisk utkräva ansvar (Ahlbäck Öberg 2014, 161).   
 Den första punkten bygger på att det går att lokalisera den som är ansvarig för 
verksamheten i fråga. Den andra punkten bygger på att det är nödvändigt för 
medborgarna att ha tillgång till information om hur förvaltningens verksamhet är 
utformad, för att själva kunna avgöra huruvida de anser att den förda politiken har 
varit framgångsrik eller ej. Den tredje och sista punkten handlar om att det ska finnas 
mekanismer som kan användas för att faktiskt utkräva ansvar. Exempel på sådana 
mekanismer, utöver val, är Konstitutionsutskottet (KU), Riksrevisionen, 
interpellations- och frågeinstitutet, missförtroendevotum samt Justitieombudsmannen 
(JO) (Ibid, 162-169). De exempel på mekanismer för ansvarsutkrävande som Ahlbäck 
Öberg presenterar är intressanta på så vis att det handlar om en annan form av 
ansvarsutkrävande, nämligen mellan riksdag och regering. Tidigare har vi enbart 
diskuterat ansvarsutkrävande mellan folket och riksdagsledamöterna, men det finns 
även vissa mekanismer för riksdagsledamöterna att utkräva ansvar av regeringen. Det 
bör dock påpekas att riksdagsledamöterna enbart har direkt förfogande över 
interpellations- och frågeinstitutet, missförtroendevotum och konstitutionsutskottet 
(Ibid, 168-169).  
 Som framgår av denna överblick kan folket genom val utkräva ansvar av de 
som utsetts till representanter. Även dessa representanter kan i sin tur utkräva ansvar 
av regeringen genom mekanismer för juridisk ansvarighet och politisk ansvarighet. 
Det går följaktligen att dra slutsatsen att ansvarsutkrävande bygger på att makt 
ursprungligen delegerats till representanter, som sedan delegerat delar av denna makt 
vidare till aktörer. En kedja av delegerad makt har således uppstått. En fråga som då 
uppkommer är om även aktörer utanför denna kedja bör vara föremål för 
ansvarsutkrävande? 
 I regeringsformen det blir tydlig att ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter 
och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta 
allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet” (RF 1:9). Alla 
policyprofessionella arbetar dock inte inom förvaltningsmyndigheter, vilket innebär 
att det bör undersökas om de policyprofessionella som inte arbetar inom en 
förvaltningsmyndighet kan anses utöva offentlig makt, samt fullgöra en offentlig 
uppgift. Som framgår av regeringens proposition 2009/10:80 så har passagen ”fullgör 
offentliga förvaltningsuppgifter” i ovan nämnda paragraf tidigare formulerats som 
”fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen”. Anledningen till 
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omformuleringen ligger i att ”Genom ändringen klargörs att normmässighets- och 
objektivitetskravet även gäller privaträttsliga subjekt när de fullgör 
förvaltningsuppgifter som har överlämnats till dem” (prop. 2009/10:80, 247). Detta 
fastställer att även policyprofessionella utanför förvaltningsmyndigheter kan anses 
fullgöra offentliga uppgifter, samt att de måste ”beakta allas likhet inför lagen samt 
iaktta saklighet och opartiskhet”. Som Garsten et. al. påvisar så är de 
policyprofessionellas maktutövning oreglerad i grundlagen, vilket gör att om de inte 
beaktar de krav som framhävs RF 1:9 så finns det inga tydliga grunder för hur ett 
ansvarsutkrävande ska ske.  

3.2 Författarnas kritik av de policyprofessionella 
När det klargjorts vad som avses med ansvarsutkrävande bör den kritik som förs fram 
i ”Makt utan mandat” granskas. I inledning av boken tillägnar Garsten et al. viss 
uppmärksamhet åt tidigare forskning avseende aktörer som faller inom ramarna för 
den sociala klassen policyprofessionella. Detta görs delvis för att sätta det egna 
forskningsbidraget i kontext, men även för att lyfta fram material som är relevant för 
den egna studien. Mycket av den forskning som lyfts fram handlar om hur dessa 
aktörer kan utgöra potentiella demokratiska problem. Ett huvudsakligt tema gällande 
denna kritik mot de policyprofessionella handlar om ansvarsutkrävande (Garsten, 
Rothstein och Svallfors 2015, 227). Vilka skillnader och likheter som finns mellan 
författarnas kritik och den tidigare kritiken kommer att belysas senare i uppsatsen, 
men för att kunna göra detta är det viktigt att klarlägga hur författarna formulerar sin 
egen kritik.  
 Resonemanget tar sin början i premissen att en av det demokratiska 
styrelseskickets stora styrkor är dess förmåga att skapa politisk legitimitet för de 
offentliga beslut som rör den politiska utformningen och dess innehåll. För att uppnå 
denna legitimitet krävs det dock att dessa beslut ska kunna granskas, det måste gå att 
utkräva ansvar av de som kan utöva offentlig makt. Författarna påvisar att detta inte 
alltid behöver vara folkvalda politiker som utövar offentlig makt, det finns även 
byråkrater, yrkesprofessionella, korporativa aktörer och brukare som kan utöva 
inflytande över offentliga beslut. Vidare påpekar författarna att det finns tydliga 
grunder för legitim maktutövning och ansvarsutkrävande av dessa grupper. Se Bilaga 
2,”Modeller för legitimering av offentlig maktutövning i en representativ demokrati”, 
för en mer utförlig förklaring av författarnas resonemang gällande ansvarsutkrävande 
och legitim maktutövning. Således är folkvalda politiker inte den enda gruppen som 
bör eller kan bli föremål för granskning och ansvarsutkrävande (Ibid, 187-197).  
 Ett centralt antagande i kritiken är att policyprofessionella kan utöva offentlig 
makt och fullgöra offentliga förvaltningsuppgifter. I det intervjumaterial som 
författarna samlat in framgår det att de policyprofessionella själva, liksom politiker 
och opolitiska tjänstemän, anser att de kan utöva makt och inflytande över offentliga 
beslut. Denna maktutövning kan delas upp i tre olika dimensioner. Den första 
dimensionen handlar om direkt makt över besluten, vilket kan exemplifieras av fall då 
politiskt anställda tjänstemän har deltagit i partiets politikutveckling. Den andra 
dimensionen handlar om indirekt makt, vilket i de policyprofessionellas fall kan 
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handla om kontroll över dagordningen genom att styra vilken information som når de 
folkvalda beslutsfattarna. Den tredje och sista dimensionen handlar om att påverka 
vad som är politiskt gångbart, vilket bland annat kan göras genom att bedriva 
kampanjer i media (Garsten, Rothstein och Svallfors 2015, 185-187).  
 Vid sidan av de policyprofessionellas förmåga att utöva inflytande över 
offentliga beslut menar författarna att de även kan fullgöra offentliga 
förvaltningsuppgifter. Det exempel som används för att illustrera fullgörandet av en 
offentlig förvaltningsuppgift är när en myndighet överlämnar en offentlig 
informationssatsning till en privat konsultbyrå. Enligt Garsten et. al. är det är alltså i 
samband med överlåtandet av en offentlig uppgift, som en myndighet eller ett annat 
offentligt organ ”egentligen” ska sköta, som ligger till grund för de 
policyprofessionellas roll i utförandet av offentliga uppgifter (Ibid, 190).  
 Problematiken med de policyprofessionella ligger i att grunden för legitimitet 
vad gäller deras maktutövning och fullgörande av offentliga förvaltningsuppgifter är 
otydlig, samt att det saknas tydliga mekanismer för ansvarsutkrävande. Författarna 
framhäver att detta till viss del beror på att det saknas lagstiftning som reglerar de 
policyprofessionellas verksamhet. Enligt Garsten et. al. leder denna ”illegitima” 
maktutövning och bristande ansvarsutkrävande till att det uppstår problem i 
förhållande till några av den representativa demokratins huvudaktörer (Ibid, 194-195). 
Grunder för legitim maktutövning kommer dock inte diskuteras som ett separat 
problem. Möjligheterna till ansvarsutkrävande är en av de grundläggande 
förutsättningarna för att skapa politisk legitimitet för maktutövning under det 
demokratiska styrelseskicket (Bäck 2004, 66). All annan diskussion gällande legitim 
maktutövning kommer att lämnas därhän.  
 Den representativa demokratins huvudaktörer påvisas vara massmedier, 
folkvalda politiker, politiska partier, opolitiska tjänstemän och väljare. Hur de 
policyprofessionellas verksamhet kan påverka den offentliga politikens legitimitet 
negativt varierar beroende på vilken aktör de är i kontakt med. Problemytan gentemot 
massmedierna grundar sig i att de policyprofessionella, som arbetar med att förmedla 
information om den offentliga verksamheten samt försvara den, numerärt överstiger 
journalisterna. Dessa policyprofessionella är huvudsakligen anställda vid PR-byråer, 
men går även att finna inom den offentliga förvaltningen i form av kommunikatörer. 
Detta försvårar möjligheterna för medierna att kritiskt granska den offentliga 
verksamheten, vilket är en grundläggande förutsättning för att väljare ska få tillgång 
till den nyanserade information som är nödvändig för att kunna utkräva ansvar genom 
informerade beslut vid valtillfällena (Garsten, Rothstein och Svallfors 2015, 204). 
 Vidare går det även att identifiera problemytor gentemot de folkvalda. De 
policyprofessionella som arbetar för exempelvis statsråd eller riksdagsledamöter 
fungerar som en underlättande resurs, främst när det kommer till hanteringen av det 
ökande informationsflödet. Detta gör att de policyprofessionella, i viss mån, kan styra 
den folkvaldes informationsflöde och således inta en position som medför 
möjligheten att kunna ”viska i maktens öra”. Garsten et. al. påvisar detta är en att 
särskild position som i stor utsträckning är förbehållen de policyprofessionella. Ett 
annat exempel på när de policyprofessionellas kan utöva makt över de folkvalda är 
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när ett politiskt parti kräver att en viss politisk sekreterare måste godkänna alla 
motioner innan riksdagsledamöterna kan väcka dem i riksdagen. Genom rollen som 
filter mellan riksdag och riksdagsledamot kan den politiske sekreteraren utöva makt 
över innehållet i motionen, utan att vara folkvald politiker. Med ansvarsutkrävande 
som utgångspunkt uppstår då ett problem, då det inte finns några tydliga mekanismer 
för att utkräva ansvar av dessa dolda makthavare (Garsten, Rothstein och Svallfors 
2015, 215-218).  
 Vad gäller problemytan mot de politiska partierna framgår det att på grund av 
att de policyprofessionella kan utöva betydande inflytande över partimedlemmarna, 
riskerar en karriär som policyprofessionell ersätta en karriär som politiker inom ett 
parti. Av de intervjuer som författarna gjort med olika policyprofessionella framgår 
det att de ofta inte intresserade av en karriär som folkvald politiker, och att de istället 
föredrar att arbeta som policyprofessionell då de i den rollen anser sig kunna utöva 
lika mycket makt som en politiker. Det faktum att antalet som är anställda som 
politiskt sakkunniga i regeringskansliet överstiger antalet platser i riksdagen som 
krävs för att inneha regeringsmakten indikerar att karriären som policyprofessionell är 
ett fullgott substitut till den som folkvald politiker. Denna professionalisering av 
politiken kan leda till att partiernas funktion som ideologisk länk mellan väljarna och 
representanterna försvinner (Ibid, 208-211).   
 Hur de policyprofessionellas verksamhet orsakar problem för väljarna kan 
delas upp i två delar. Den första handlar om att väljarnas svårighet att utkräva ansvar 
av de policyprofessionella. Den andra delen handlar om att det ökade antalet 
policyprofessionella leder till sämre social och geografisk representativitet. Med tanke 
på att de policyprofessionella ofta kommer ifrån Stockholm eller Uppsala, och att de 
vanligtvis har en akademisk examen inom antingen statskunskap eller 
nationalekonomi kan de inte anses utgöra ett tvärsnitt av den svenska befolkningen 
(Ibid, 214).  
 Avslutningsvis orsakar de policyprofessionellas verksamhet viss problematik i 
förhållande till de opolitiska tjänstemännen. Problemet handlar i detta fall om en 
otydlighet gällande vilken roll de politiska tjänstemännen ska spela i förhållande till 
de opolitiska. Detta kan handla om rätten att ge order samt vem som har ansvaret för 
vissa arbetsuppgifter, och vem som ska hållas ansvarig ifall något inte går som det är 
tänkt. Det kan även handla om de politiska tjänstemännens arbete med att påverka de 
opolitiska tjänstemännens uppfattning om statsrådets vilja (Ibid, 218-225). 

3.3 De ”policyprofessionella” i tidigare forskning 
I teorianknytningens sista del granskas tidigare forskning gällande 
de ”policyprofessionella”. Givet att begreppet policyprofessionella är ett nytt begrepp 
är det svårt att hitta annan forskning som behandlar aktörer som är anställda för att 
bedriva politik på samma vis som i ”Makt utan mandat”. I artikeln ”Out of the Golden 
Cage: PR and the career opportunities of policy professionals” används förvisso 
begreppet ”policy professionals”, men med tanke på att artikeln är skriven av en av 
författarna till ”Makt utan mandat” är denna artikel inte inkluderad i denna del av 
uppsatsen (Svallfors 2016).   
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 I boken ”Democracy and its critics” (1989) beskriver Robert Dahl en grupp 
som påminner om de policyprofessionella och som han väljer att kalla 
policyspecialister. Dahl framhäver att detta inte är en homogen grupp med 
gemensamma intressen och mål, utan istället ska förstås som en intellektuell subgrupp 
som är aktivt engagerade i att försöka påverka offentliga policybeslut. Detta görs 
genom att de besitter specialkunskap som tillåter dem att både direkt och indirekta 
utöva inflytande över inte bara den allmänna opinionen, men även makthavares 
åsikter. Dessa aktörer kan återfinnas inom en rad olika organisationer, så som 
myndigheter, departement, lagstiftande församlingar, politiska partier, universitet, 
forskningsinstitut, media, lobbygrupper, konsultfirmor, affärsföretag, fackföreningar 
och advokatfirmor (Dahl 1989, 332-335).  
 Dessa policyspecialister beskrivs som ett växande hot mot den representativa 
demokratin. Detta grundar sig i att dagens politiska system har blivit alltmer 
komplexa och att dessa aktörer genom specialkunskaper kan anta en viss form av 
väktarroller. Detta är ett problem på så vis att det är svårt för folket att effektivt 
utkräva ansvar från policyspecialisterna. Dahl framhäver att dessa aktörers existens 
vanligtvis inte skulle innebära ett överhängande hot mot den representativa 
demokratin, men att det i och med en substantiell ökning av antalet policyspecialister 
är ett växande problem. Viktigt att påpeka är att dessa aktörer inte alltid själva söker 
denna roll, men att den politiska komplexiteten tvingar dem till detta (Ibid, 335).  
 Vidare finns det forskning som fokuserar på aktörer från enskilda 
organisationstyper. Ett exempel på detta är den rapport som OECD tagit fram om 
politiska rådgivare som arbetar för ministrar. Dessa rådgivare arbetar med att bistå 
ministrar när de ska formulera policyförslag, samordna ministrarnas arbete med andra 
intressenter, sköta mediala relationer och strategisk rådgivning. Givet dessa 
arbetsuppgifter faller politiska sekreterare och politiskt sakkunniga i den svenska 
statsapparaten in under kategorin rådgivare. Dessa rådgivare anställs 
ofta ”personligen” av ministrarna vilket således innebär att deras anställnings är starkt 
kopplade till ministerns ställning i regeringen (OECD 2011, 47-48).  
 Kritiken mot denna grupp har sin utgångspunkt, liksom den kritik som Dahl 
framför, i det alltmer komplexa politiska systemen. Den ökade politiska 
komplexiteten har lett till att ministrar anställer alltfler politiska rådgivare. Denna 
numerära ökning av rådgivare är problematiskt av en rad olika anledningar. 
Inledningsvis är avsaknaden av transparens vad gäller rådgivarnas anställningsformer 
och ekonomiska ersättning problematisk. Även bristen på klara strukturer och 
mekanismer för ansvarsutkrävande har visat sig vara bekymmersamt. Dessa rådgivare 
påvisas dessutom kunna utsättas för otillbörlig påverkan, samt själva falla för 
maktmissbruk och korruption. Denna risk är speciellt stor i samband med arbete med 
andra intressenter, inom det egna partiet men även vid arbete med intressegrupper och 
lobbygrupper (OECD 2011, 52-53).  
 Ett annat centralt potentiellt problem är hur dessa aktörers arbete gentemot 
media utförs, då det finns exempel på rådgivare som missbrukat sina 
kommunikationsmöjligheter genom att förmedla information som inte speglade den 
verkliga situationen. Genom rollen som ”spin doctors” kan dessa rådgivare göra det 
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svårare för massmedierna att granska beslutsfattare, genom att förmedla information 
som inte speglar den verkliga situationen (Ibid, 53). Det bör påpekas att en annan 
rapport från OECD påvisar att inte är alla politiska rådgivare är så kallade ”spin 
doctors”, utan endast ett fåtal (OECD 2007, 27). Avslutningsvis kan det vara ett 
problem att de rör sig mellan anställning inom både offentlig och privat sektor, vilket 
kan ge upphov till jävsituationer och intressekonflikter (OECD 2011, 53).  
 Det finns även politiskt anställda inom kommuner, landsting och riskdag, så 
kallade politiska tjänstemän. I sin artikel ”De dolda makthavarna – politiska 
tjänstemän i stad och stat” diskuterar Ivarsson Westerberg och Nilsson problematiken 
med politiska tjänstemän på olika nivåer. Dessa politiska tjänstemän fungerar som 
medlare mellan politikerna och de administrativa tjänstemännen. Det spelar en viktig 
roll i att ”se till att förvaltningstjänstemännens texter och förslag jämkas samman med 
de politiska intentionerna” (Ivarsson Westerberg och Nilsson 2009, 324). De bör 
därför ses som en form av politiker, som kan utöva inflytande över politiska beslut.  
 Dessa politiska tjänstemän har under de senaste decennierna ökat numerärt 
och i artikeln framgår det att denna ökning är problematisk ur både en byråkratisk och 
demokratisk synvinkel. Expansionen av de politiska tjänstemännen kan leda till att 
politiken byråkratiseras ytterligare. Detta på grund av att det uppstår olika 
personalkategorier kring de beslutande församlingarna, som kräver politisk 
samordning, och för att se till detta behov kan ytterligare politiska tjänstemän behöva 
tillsättas. Detta blir i sin tur problematiskt ur en demokratisk synvinkel, i och med att 
medborgarna ofta inte har någon insyn i processen för att tillsätta dessa tjänstemän. I 
och med att deras anställning är tätt kopplad till en vald politiker kan de avsättas om 
politikern tvingas avgå, men det saknas däremot direkta mekanismer för att avsätta de 
politiska tjänstemännen, vilket är en central aspekt av den representativa demokratin. 
Det bör dock påpekas att inte alla dessa politiska tjänstemäns anställning är 
sammankopplade med den politiker som anställde dem (Ibid, 341-342).   
 Vidare är det även relevant att granska kritiken av aktörer som befinner sig 
utanför den offentliga makten, alltså utanför regeringskansliet, riksdagskansliet, 
landstingen eller kommunal verksamhet. Det handlar om policyprofessionella som är 
anställda vid antingen en intresseorganisation, PR-byrå, fackförening eller 
tankesmedja. I en av statens offentliga utredningar från 1999 (SOU 1999:121) 
beskriver Hermansson med fler hur intresseorganisationer och fackföreningar i allt 
större utsträckning ägnar sig åt lobbying, opinionsbildning och medierelationer för att 
påverka politiska beslut.  
 Lobbying, opinionsbildning och medierelationer kan bedrivas av 
intresseorganisationerna och fackföreningarna själva, eller med hjälp av konsulter 
från PR-byråer. Opinionsbildning definieras som ”icke-institutionaliserade 
direktkontakter med politiker eller tjänstemän i syfte att påverka offentligt 
beslutsfattande”. Skillnaden mellan lobbying och opinionsbildning ligger i huruvida 
deltagandet sker i direkt relation till beslutsfattare eller opinionen. Lobbying sker 
enbart då deltagandet är i direkt relation till beslutfattare, och opinionsbildning i 
direkt relation till opinionen. Om deltagandet däremot inte sker i direkt relation till 
opinionen definieras det som deltagande genom mediekontakter (Ibid, 14). 
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 När det kommer till intresseorganisationernas och fackföreningarnas 
verksamhet bör det påpekas att deras verksamhet vad gäller politisk påverkan kan se 
olika ut. Detta gäller då huvudsakligen vilka frågor som de olika organisationerna 
ägnar sig åt, samt vilka som är målgrupp som är föremål för påtryckningarna. Till 
exempel framhävs det att fackföreningarna vanligtvis riktar in sig på de valda 
politikerna, samtidigt som intresseorganisationerna i större utsträckning söker påverka 
olika tjänstemän. Oavsett sakfråga eller målgrupp framhävs lobbying som det, ur 
demokratisk synvinkel, huvudsakliga problemet. Detta i och med att ”Lobbying 
innebär att enskilda eller kollektiv försöker påverka de offentliga beslutsfattarna i det 
fördolda” (SOU 1999:121, 255).  
 De organiserade intressena anlitar dock vanligtvis politiska konsulter från PR-
byråer för att bedriva lobbying eller opinionsbildning, istället för att anställa egna 
lobbyister (SOU 2000:1, 96). I utredningen granskar författarna PR-byråernas 
verksamhet ur en demokratisk synvinkel och kommer fram till några potentiella 
problem. En första problemyta handlar om hur konsultverksamhet påverkar det 
offentliga rummets tillgänglighet och öppenhet. Offentlighet är en central aspekt av 
demokrati genom dialog, och då fungerar det offentliga rummet som en för alla 
tillgänglig ”plats” där man har samma möjlighet att göra sin röst hörd. Tanken är att 
offentligheten ska fungera som ett filter för de argument som framförs, och sålla bort 
de som inte är hållbara eller saknar förankring. Det är huvudsakligen 
lobbyverksamhet som framställs som det största hotet mot det offentliga rummet. 
Detta då det finns en risk för att allmänheten inte får möjlighet att kritiskt granska det 
som diskuteras utanför det offentliga rummet, det vill säga vid möten mellan 
lobbyister och beslutsfattare, vilket i sin tur kan leda till en mindre tillgänglig politik 
(SOU 1999:121, 131-135).  
 Vidare påvisas en offentlig och öppen debatt vara viktig för att de folkvalda 
ska kunna utöva kontroll över dagordningen. Genom att driva stora mediala 
kampanjer, tillsammans med direkta kontakter med beslutsfattare, kan konsulter starkt 
påverka vad som kommer upp på den politiska agendan. Givet att så omfattande 
kampanjer kan vara mycket kostsamma finns det en risk för att resursstarka aktörer 
kan driva särintressen som får ”oproportionerligt” stort utrymme. Detta försvårar för 
de folkvalda representanterna att styra den politiska dagordningen (Ibid, 146). 
 Detta är givetvis ett problem även för andra grupper i samhället. Om 
konsultverksamheten fungerar som en politisk resurs som enbart är tillgänglig för de 
ekonomiskt bemedlade aktörerna skapas en viss ojämlikhet. Denna snedfördelning 
kan leda till en ensidig och subjektiv politisk debatt, där vissa intressen kan komma 
att nedprioriteras. Om personliga relationer till beslutfattare blir en en allt viktigare 
form av påverkan finns risken för att skiljelinjen mellan konsulters uppdragsgivare 
och beslutsfattare blir allt otydligare (SOU 1999:121, 179).  
 Vid en granskning av forskning rörande tankesmedjor upptäcks snabbt att en 
klar majoritet av forskningen handlar om amerikanska tankesmedjor och den roll de 
spelar i det amerikanska politiska systemet. Det är dock mycket svårt att finna 
forskning som diskuterar tankesmedjornas roll i det svenska politiska systemet. Givet 
de förhållandevis stora skillnaderna mellan de svenska och amerikanska politiska 
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systemen går det att fråga sig om det är relevant att applicera forskningsresultat 
avseende amerikanska tankesmedjor på svenska tankesmedjors roll inom politiken. 
Det går även att fråga sig om de svenska tankesmedjorna verkar på samma vis som de 
amerikanska. Ett exempel på denna problematik är att de svenska tankesmedjorna 
länge varit kopplade till olika intresseorganisationer, och att det därmed går att 
ifrågasätta huruvida de kan anses vara självständiga politiska aktörer. Detta gäller 
exempelvis tankesmedjan Timbro som är tätt sammankopplad med 
intresseorganisationen Svenskt Näringsliv, eller Tankesmedjan Tiden som grundats av 
Landsorganisationen (LO) (Garsten, Rothstein och Svallfors 2015, 79).  
 Detta till trots kan det vara relevant att kort nämna hur kritiken mot 
tankesmedjor överlag kan se ut. I artikeln ”Revisiting the think-tank phenomenon” 
diskuterar Hartwig Pautz tankesmedjor från en rad olika länder. Pautz inleder med att 
konstatera att det inte finns en unison definition av vad en tankesmedja är och vilken 
roll en sådan spelar i det politiska systemet. Ett exempel på en kritisk tolkning av 
tankesmedjornas roll utgår från tanken om tankesmedjor som en elitistisk organisation. 
Tanken är att tankesmedjor, som ofta finansieras av resursstarka individer eller 
företag, bedriver forskning som går i linje med finansiärernas intressen. 
Forskningsresultaten presenteras sedan för beslutsfattare i syfte att försöka påverka 
politiska beslut. Problematiken med detta är att denna form av inflytande kan skapa 
ett asymmetriskt maktförhållande mellan dessa resursstarka aktörer och mindre 
bemedlade aktörer (Pautz 2011, 424).  

4. Metod och material 

4.1 Disposition 
Innan analysen påbörjas diskuteras de metodologiska övervägningarna. För att kunna 
göra detta görs en kort återkoppling till uppsatsens syfte och frågeställning. Syftet 
med uppsatsen är att undersöka hur användbart begreppet ”policyprofessionella” är 
för att beskriva problematiken med att utkräva ansvar från aktörer som anställts för att 
bedriva politik. Detta görs med hjälp av frågeställningen ”Är begreppet 
policyprofessionella lämpligt för att beskriva problem med ansvarsutkrävande av 
aktörer som anställts för att bedriva politik?”.  
 Ordet ”lämpligt” avser hur väl uttrycket fungerar för att beskriva problematik 
med ansvarsutkrävande av aktörer som anställts för att bedriva politik. Anledningen 
till formuleringen ”problematik med ansvarsutkrävande” är att hålla uppsatsen öppen 
för olika former av problem gällande ansvarsutkrävande. Om formuleringen istället 
varit ”problematiken med ansvarsutkrävande” hade det indikerat att det handlar om en 
bestämd form av problematik som har definierats på förhand. Givet att ett steg i 
analysen går ut på att jämföra olika problemformuleringar går det inte tala om en på 
förhand bestämd form av problematik. Formuleringen ”aktörer som anställts för att 
bedriva politik” är hämtad ifrån ”Makt utan mandat” och syftar till den grupp aktörer 
som tillsammans utgör de policyprofessionella.  
 Analysen kommer att ske i två steg. Först kommer kritiken från ”Makt utan 
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mandat” att jämföras med kritik från tidigare forskning i ett försök att identifiera vad 
som är nytt med den förstnämnda kritiken. När detta är gjort påbörjas det andra steget, 
nämligen att applicera materialet från teorianknytningen gällande ansvarsutkrävande 
på resultaten av föregående jämförelse. I detta andra steg kommer Ahlbäck Öbergs tre 
förutsättningar för ansvarsutkrävande att användas som ett analysschema för att 
undersöka problematiken med ansvarsutkrävande av de policyprofessionella.  
 Valet att dela upp analysen i två steg bör givetvis diskuteras. En central fråga 
är om detta val av undersökningsdesign leder till att två olika frågor besvaras, trots att 
uppsatsen endast utgår från en frågeställning. Med tanke på att jämförelsen syftar till 
att klargöra vad som är nytt med kritiken i ”Makt utan mandat”, och inte undersöka 
lämpligheten i användandet av begreppet ”policyprofessionella”, går det att 
argumentera för att jämförelsen besvarar en annan fråga än den huvudsakliga 
frågeställningen. Detta kan framstå som problematiskt, dels för vi inte undersöker det 
som ska undersökas men även för att uppsatsen riskerar att bli för omfattande.  
 Det är dock missvisande att se dessa två analytiska steg som självständiga. 
Detta för att resultaten av jämförelsen är nödvändiga för att överhuvudtaget kunna 
besvara den huvudsakliga frågeställningen. Behovet av att belysa skillnaderna 
grundar sig i att analysens andra steg, som syftar till att besvara uppsatsens 
frågeställning, kan ses som en metodologisk diskussion. Ambitionen med denna 
uppsats är att klargöra lämpligheten i att använda begreppet ”policyprofessionella” i 
studier om ansvarsutkrävande av aktörer som anställts för att bedriva politik, vilket 
förhoppningsvis kan vara användbart i framtida studier på samma ämne. Det går inte 
att diskutera den metodologiska lämpligheten i begreppet ”policyprofessionella” om 
det inte står klart hur detta begrepp används för att kritisera en viss grupp aktörer, och 
hur denna kritik särskiljer sig från andra former av kritik av samma grupp.  

4.2 Steg ett: att jämföra 
Med tanke på att analysens två steg är ganska olika är det rimligt att diskutera det 
material som använts, och de metodologiska övervägningar som gjorts för varje steg, 
var för sig. Det första steget kan lämpligast beskrivas som begreppsutredande, då det 
handlar om att utreda hur forskningsresultatet från ”Makt utan mandat” skiljer sig från 
tidigare forskning. I ”Metodpraktikan” kan man finna följande definition av en 
begreppsutredande studie: ”Alla vetenskapliga studier rymmer ett visst mått av 
begreppsutredning. Termen begreppsutredande studier reserverar vi dock för studier 
som stannar vid just det momentet och som inte går vidare och använder begreppen i 
en empirisk undersökning” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 2012, 35).  
 Författarna fortsätter sedan med att lyfta fram fem steg som, något förenklat, 
kännetecknar en begreppsutredande studie: ”1) sök reda på och samla in det som har 
skrivits om begreppet; 2) sortera de olika begreppsdefinitionerna som finns och vaska 
fram det som ser ut att vara kärnan respektive det som skiljer sig åt mellan olika 
definitioner; 3) pröva huruvida en eller flera definitioner är logiskt konsistenta; 4) 
pröva huruvida en eller flera definitioner är möjliga att operationalisera och är 
fruktbara att använda i empirisk forskning; 5) ta om möjligt ställning för den ”bästa” 
begreppsdefinitionen.” (Ibid, 35).  
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 Om man sedan ser till definitionen och de fem stegen så går det att se vissa 
likheter mellan jämförelsen i analysen och en begreppsutredande studie. Jämförelsen 
syftar inte till att resultera i något som skall användas direkt i empiriska studier, vilket 
är i linje med definitionen. Sett till de fem stegen, förefaller de två första vara 
uppfyllda. Däremot uteblir de tre sista stegen, vilket indikerar att det inte rör sig om 
en fullständig begreppsutredning. Detta kan ses som problematiskt, men det är viktigt 
att ha i åtanke att det enbart är den första delen av uppsatsen som ska vara av 
begreppsutredande karaktär, och inte hela uppsatsen. Givet att jämförelsen syftar till 
att ”vaska fram” hur tidigare forskning skiljer sig från den i ”Makt utan mandat”, kan 
jämförelsen stanna vid det andra steget och samtidigt tjäna sitt syfte till fullo.  
 Härnäst bör det material som använts för att genomföra jämförelsen, och 
metoden för att finna materialet, diskuteras. Utgångspunkten för att finna källor har 
varierat. De sökverktyg som tillhandahålls av Uppsalas universitetsbibliotek har varit 
speciellt användbara för att finns relevant material. Tidigare arbeten på likdanande 
ämnen har fungerat som bra startpunkter för att hitta relevanta källor. De har även 
använts för att hitta användbara sökord, som sedan använts för att hitta källor med 
hjälp av universitetsbibliotekets sökverktyg.   
 Detta tillvägagångssätt för att finna källor är dock inte helt oproblematiskt. 
Tanken med jämförelsen är som tidigare nämnts att belysa hur boken ”Makt utan 
mandat” skiljer sig från tidigare forskning. Ett potentiellt problem med detta är att det 
finns en viss risk för att all relevant forskning inte har kommit med. Detta gäller 
huvudsakligen om man ser till validiteten, alltså frånvaron av systematiska fel 
(Teorell och Svensson 2007, 57). Om inte all forskning inkluderas går det verkligen 
att påstå att det som ska mätas verkligen mäts, det vill säga om det verkligen går att 
klargöra hur kritiken i ”Makt utan mandat” skiljer sig från tidigare forskning? Detta är 
dock ett problem som i detta fall inte enbart är kopplat till val av metod, utan snarare 
uppsatsen omfång.   
 Denna problematik ställer höga krav på tillvägagångssättet vid val av källor. 
När det kommer till val av tidigare forskning har forskning om aktörer inom det 
svenska politiska systemet prioriterats. Anledningen till detta är dels att Garsten et. al. 
enbart utgår från aktörer inom det svenska politiska systemet och att uppsatsens 
övergripande syfte är att vara en fortsättning på den explorativa ansats som påbörjats 
i ”Makt utan mandat”. Med tanke på att ansvarsutkrävande dessutom är det centrala 
temat finns det ytterligare anledning att fokusera på forskning avseende aktörer inom 
det svenska politiska systemet. Både lagstiftning som reglerar de 
policyprofessionellas verksamhet och mekanismer för ansvarsutkrävande kan tänkas 
variera mellan länder, vilket gör det relevant att fokusera på svensk forskning. 
 Att sträva efter att enbart utgå från forskning om de svenska förhållandena är 
även det behäftat med potentiell problematik. Ett sådant problem är att det för denna 
studie inte gick att finna enbart sådan forskning. Problemen med att hitta relevant 
forskning om svenska tankesmedjor har redan diskuterats i teorianknytningen. 
Rapporten om rådgivare till ministrar, från OECD, handlar förvisso inte enkom om de 
svenska förhållandena, men Sverige är ett av de länder som undersöks vilket ligger till 
grund för beslutet att använda rapporten.   
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  Det kan även vara relevant att kort nämna det andra mätfelet, reliabilitet, som 
handlar om frånvaron av osystematiska mätfel (Teorell och Svensson 2007, 57). Om 
vi upprepar jämförelsen, kommer vi då att komma fram till samma slutsatser? Givet 
att materialet inte kommer att förändras över tid ter det sig osannolikt att jämförelsen 
skulle resultera i olika slutsatser vid olika tillfällen. Risken finns förvisso att olika 
personer kan komma att nå olika slutsatser om de huvudsakliga skillnaderna. Men 
givet att uppsatsen inte utgår från någon form av empiri som kan ligga till grund för 
dessa osystematiska mätfel innebär det att reliabilitet inte är något som behöver ägnas 
ytterligare uppmärksamhet.  
 Ytterligare ett potentiellt problem med jämförelsen är att inte all kritik, från 
varken ”Makt utan mandat” eller den tidigare forskningen, handlar om 
ansvarsutkrävande. Är det verkligen relevant att jämföra olika problem med 
representativitet om man är intresserad av ansvarsutkrävande? Svaret borde rimligtvis 
vara att det inte är relevant. Med tanke på att denna uppsats är en explorativ studie 
finns det vissa poänger med att inkludera all kritik i sin helhet. Den kritik som 
presenteras kan vara mångfacetterad, vilket innebär att det kan finnas inslag av 
problem gällande ansvarsutkrävande i problemformuleringar som vid första anblick 
kan se ut att handla om något annat. För att vara säker på att inte gå miste om någon 
relevant information har därför kritiken behandlats i sin helhet. Dock finns då risken 
att delar av jämförelsen inte kommer att kunna användas för att besvara 
frågeställningen. Det kommer därför bli nödvändigt att i jämförelsen dela upp kritiken 
i sådant som har med ansvarsutkrävande och det som inte har med det att göra. Det 
som har med ansvarsutkrävande att göra kommer att användas i analysens andra steg. 

4.3 Steg två: att pröva lämpligheten 
När det är väl står klart hur, eller om, kritiken av de policyprofessionella skiljer sig 
från tidigare forskning är det dags att påbörja det andra steget i analysen, att 
undersöka vad i denna kritik som är lämpligt om vi är intresserade av 
ansvarsutkrävande. Att beskriva denna del av analysen med metodologiska termer är 
något av en utmaning. Denna del av analysen kan dock bäst beskrivas som en 
idéanalys. I boken ”Grundbok i idéanalys” (Beckman 2005, 11-12) presenteras 
följande definition av en idéanalys: ”Med idéanalys avses helt enkelt det 
vetenskapliga studiet av politiska budskap”. Frågan blir då om kritiken av de 
policyprofessionella kan ses som ett politiskt budskap. Med tanke på att författarna 
bakom ”Makt utan mandat” menar att de policyprofessionella potentiellt kan utgöra 
ett demokratiskt problem, som eventuellt måste åtgärdas genom lagstiftning, kan 
kritiken rimligtvis klassas som ett politiskt budskap. Dock så är en idéanalys enbart en 
övergripande beskrivning av analysens andra steg och att ”vi i stället ser den 
avgörande frågan som ett val av syfte, frågeställning och analysteknik” (Beckman 
2005, 11). Både syfte och frågeställning är sedan tidigare fastställda. Därför är det 
analystekniken som måste definieras.  
 För att strukturera upp denna del av analysen kommer de tre förutsättningar 
som Ahlbäck Öberg anser att ansvarsutkrävande bygger på, att användas som 
analysteknik. Dessa tre förutsättningar är: (1) att det går att urskilja vem som är 
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ansvarig, (2) det finns kunskap om huruvida den offentliga verksamheten bedrivits bra 
eller dåligt och (3) det finns mekanismer för att faktisk utkräva ansvar (Ahlbäck 
Öberg 2014, 161).  
 Om man ska tala i termer av operationalisering så är det denna uppsättning 
förutsättningar som kommer att användas som beslutsregel för att avgöra 
lämpligheten i att använda begreppet policyprofessionella. En relevant följdfråga blir 
då om vi mäter det som vi avser att mäta? Tanken är att om kritiken i ”Makt utan 
mandat” inte berör åtminstone en av dessa förutsättningar kan 
begreppet ”policyprofessionella” rimligtvis betraktas irrelevant om man intresserar 
sig för just ansvarsutkrävande, och följaktligen inte anses lämpligt för att beskriva 
problematik med ansvarsutkrävande av aktörer som är anställda för att bedriva politik. 
Skulle det visa sig att kritiken däremot inbegriper någon av dessa förutsättningar kan 
begreppet policyprofessionella ses som lämpligt. Validiteten är således beroende av 
antagandet att ansvarsutkrävande faktiskt bygger på Ahlbäck Öbergs tre 
förutsättningar. 
 Valet av Ahlbäck Öbergs tre förutsättningar för ansvarsutkrävande som 
analysteknik bör alltså motiveras för att det ska gå att säga något om validiteten. Att 
diskutera nödvändigheten i att kunna urskilja vem som bär ansvaret och att det finns 
mekanismer för att utkräva ansvar ter sig naturliga i en diskussion om 
ansvarsutkrävande. Valet av just Ahlbäck Öbergs ramverk grundar sig i att hon, 
utöver förutsättningarna om att det går att urskilja vem som bär ansvaret och att det 
finns mekanismer för att utkräva ansvar, inkluderar den andra förutsättningen som 
handlar om kunskap. Resonemanget bakom detta beslut lyder som följande: ”Med 
andra ord är mekanismen för utkrävande av ansvar ofta liktydigt med kontroll utövad 
genom val- och röstningsförfarande. Det är emellertid ett alltför begränsat perspektiv, 
att i diskussionen om möjligheterna till ansvarsutkrävande enbart fokusera på de 
allmänna valen”. Resonemanget bygger på att det under 1900-talets senare hälft har 
skett stora förändringar vad gäller ”det demokratiska styrelseskickets förutsättningar”. 
Under dessa nya förutsättningar ställs högre krav på att såväl medborgare som 
beslutsfattare har information om den offentliga verksamheten och om den bedrivits 
bra eller dåligt. Ahlbäck Öbergs poäng är här att demokratidiskursen har förbisett den 
andra av de tre förutsättningarna för ansvarsutkrävande (Ibid, 160-161).  
 Det går att urskilja vissa likheter i resonemanget ovan, och det som förs 
i ”Makt utan mandat”. Kunskap om den politiska förvaltningen och dess förfaranden 
är centralt för båda resonemangen. Ahlbäck Öberg konstaterar att det är nödvändigt 
att medborgare och beslutsfattare har denna kunskap, samtidigt som Garsten et. al. 
menar att de policyprofessionella kan utöva politisk makt därför att de besitter sådan 
kunskap (Garsten, Rothstein och Svallfors 2015, 142). I det ena fallet påvisas denna 
kunskap nödvändig för att medborgare ska kunna avsätta politiker, och i det andra 
som avgörande för att kunna påverka politiska beslut. Denna gemensamma syn på 
kunskapen om det politiska förfarandet som en källa till politisk makt gör det lämpligt 
att använda Ahlbäck Öbergs tre förutsättningar för ansvarsutkrävande som 
analysteknik. 
 Avseende reliabiliteten går det att dra liknande slutsatser som i analysens 
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första steg. Med tanke på att även denna del av analysen är av teoretisk karaktär och 
saknar empiriska inslag minskar risken för systematiska fel. Däremot innehåller 
förutsättningarna vissa begrepp som över tid kan skifta i innebörd. Exempel på ett 
sådant begrepp är ”kunskap”. Om innebörden av dessa begrepp förändras över tid 
riskerar även slutsatserna att variera, vilket kan ses som systematiska fel. Dock så 
presenteras en definition, nämligen att kunskap i detta sammanhang förstås som 
information som gör det möjligt att för medborgare att själva kunna avgöra huruvida 
de anser att den förda politiken har varit framgångsrik eller ej. Om analysen alltid 
genomförs med samma definition som utgångspunkt minskar risken för systematiska 
fel. 

5. Analys 

Analysen kommer att behandlas i två separata steg. Det första steget handlar om att 
klargöra skillnaderna mellan kritiken av de policyprofessionella i ”Makt utan mandat” 
och kritik av liknande aktörer i tidigare forskning. Det andra steget handlar om att, 
med hjälp av Ahlbäck Öbergs tre förutsättningar för ansvarsutkrävande, använda 
resultaten från jämförelsen för att pröva lämpligheten i att använda 
begreppet ”policyprofessionella” för att beskriva problem med ansvarsutkrävande. 
Det är i analysens andra steg som frågeställningen besvaras.  

5.1 Jämförelse 
Vid en jämförelse av den kritik som framförs i ”Makt utan mandat” och den från 
tidigare forskning går det att finna många likheter. Inledningsvis diskuteras de 
skillnader och likheter som inte är direkt kopplade till ansvarsutkrävande, för att på så 
vis vaska fram de skillnader som besvarar den huvudsakliga frågeställningen. Ett sätt 
som den kritik som framförs i ”Makt utan mandat” avviker från tidigare forskning är 
hur de policyprofessionella påvisas orsaka vissa problem som är kopplade till 
representativitet (Garsten, Rothstein och Svallfors 2015, 214). Denna form av kritik 
går inte att återfinna i tidigare forskning. I tidigare forskning finns element som inte 
finns inkluderade i den kritik som framförs i av Garsten et. al. Ett tydligt exempel på 
detta är den politiska ojämlikhet, där framförallt PR-konsulter påvisas som en effektiv 
men dyr politisk tillgång som enbart är tillgänglig för resursstarka aktörer. Hur PR-
konsulters verksamhet påverkar tillgängligheten till det offentliga rummet, och 
därmed den politiska jämlikheten är ett annat exempel (SOU 1999:121, 131-135). 
Tidigare forskning berör även risken för korruption, något som inte behandlas i ”Makt 
utan mandat”.  
 Det går att se vissa likheter i kritiken som inte är kopplad till 
ansvarsutkrävande. Ett sådant exempel är hur de från båda sidor framhäver de oklara 
roller som de politiskt anställda inom den offentliga förvaltningen ofta har. I OECD-
rapporten ”Ministerial Advisors” (2011, 52-53) framställs de politiska rådgivarnas 
roll som oklar, främst när det kommer till rekryteringsprocessen och lönesättning, 
samtidigt som Garsten et. al. menar på att de policyprofessionellas roll blir oklar först 
vid en granskning av förhållandet mellan de opolitiska tjänstemännen och de 
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policyprofessionella.  
 En intressant skillnad mellan den tidigare forskningen och ”Makt utan mandat” 
är hur det ökade antalet aktörer som kan falla in under kategorin ”policyprofessionella” 
kan orsaka problem. I ”Makt utan mandat” påvisas det ökade antalet 
policyprofessionella bero på en professionalisering, där policyprofessionalitet som 
yrke kan komma att bli ett substitut för att bli folkvald politiker (Garsten, Rothstein 
och Svallfors 2015, 208-211 ). I artikeln ”De dolda makthavarna” (2009, 341-342 ) 
menar Ivarsson Westerberg och Nilsson att den numerära ökningen av politiska 
sekreterare inom det offentliga har orsakats av en byråkratisering av politiken. 
Följaktligen finns det olika teorier gällande orsakerna till denna numerära ökning. 
Däremot så förenas de båda sidorna av kritiken i att detta ökade 
antal ”policyprofessionella” är problematiskt sett till möjligheterna att utkräva ansvar.  
 Mycket av den kritik som förs fram i ”Makt utan mandat” liknar den som går 
att finna i tidigare forskning. Ett första exempel på detta är hur det har blivit svårare 
för massmedierna att granska den offentliga verksamheten, till följd av det ökade 
antalet aktörer som arbetar med att hantera mediarelationer. Förvisso menar Garsten 
et. al. att dessa aktörer kan vara både konsulter från PR-byråer och offentligt anställda 
kommunikatörer (Garsten, Rothstein och Svallfors 2015), samtidigt som OECD-
rapporten ”Ministeria Advisors” (2011) enbart lyfter fram politiska rådgivare. Dock 
så är problematiken densamma, nämligen att det blir svårare för allmänheten att bilda 
sig en uppfattning om den förda politiken. Detta blir i sin tur problematiskt med 
hänsyn till ansvarsutkrävandet, därför att det för medborgarna är nödvändigt att kunna 
bilda sig en uppfattning om den förda politiken för att i efterhand kunna utkräva 
ansvar genom val. Det centrala i denna kritik är att de policyprofessionella kan utöva 
inflytande över de beslut som fattas, trots att det inte finns tydliga grunder för detta 
och att det saknas mekanismer för att utkräva ansvar av dem. Denna form av kritik 
går även att finna i tidigare forskning. OECD-rapporten ”Ministerial Advisors” (2011, 
52-53) och artikeln ”De dolda makthavarna” (Ivarsson Westerberg och Nilsson 2009, 
341-342) belyser att det finns politiskt anställda inom den offentliga förvaltningen 
som kan utöva offentlig makt, trots avsaknad av tydliga mekanismer för att utkräva 
ansvar. I SOU 1999:121 (255) påvisas det att även PR-konsulters lobbyverksamhet 
orsakar samma problematik.  
 Sammantaget menar Garsten et. al. att de policyprofessionella kan orsaka två 
former av problem som är kopplade till ansvarsutkrävande: att de policyprofessionella 
gör det svårare för massmedierna att kritiskt granska den offentliga verksamheten, 
och att det saknas mekanismer för att utkräva ansvar av de policyprofessionella. Som 
framgår av ovan genomförda jämförelse kan båda dessa problemformuleringar 
återfinnas i tidigare forskning. Det kan vid fösta anblick verka som att de problem 
gällande ansvarsutkrävande som presenteras i ”Makt utan mandat”, inte skiljer 
speciellt mycket från de problemformuleringar som går att finna i tidigare forskning. 
Denna slutsats är dock missvisande.   
 En möjligtvis uppenbar, men mycket viktig skillnad ligger i att författarna 
till ”Makt utan mandat” använder just begreppet ”policyprofessionella”. I den kritik 
som framförs i ”Makt utan mandat” används begreppet ”policyprofessionella” för att 
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beskriva de aktörer vilka de menar är problematiska. Författarna använder ibland 
exempel på aktörer för att illustrera vissa problem, men givet att de alltid använder sig 
av begreppet policyprofessionella borde det rimligtvis innebära att de refererar till 
samtliga aktörer som tillsammans utgör de policyprofessionella. Så när författarna 
exempelvis diskuterar avsaknaden av mekanismer för ansvarsutkrävande av de 
policyprofessionella, syftar de på aktörer från samtliga organisationstyper. De gör 
ingen skillnad på om det handlar om en forskare vid en tankesmedja eller en politiskt 
sakkunnig, anställd vid regeringskansliet. Detta användande av ett mycket brett 
omfång aktörer utgör en stor skillnad i jämförelse med vilka aktörer som utpekas som 
problematiska i tidigare forskning. Nästan all tidigare forskning behandlar aktörer 
från de olika organisationstyperna var för sig. Det är enbart Dahl som i 
boken ”Democracy and its critics” (1989) pratar om en liknande grupp. Detta 
resonemang är dock en framtidsprognos, och i övrigt går det inte att finna forskning 
som talar om aktörer som är anställda för att bedriva politik som en enhetlig grupp. 
 Sammanfattningsvis verkar det som att de största skillnaderna gällande hur 
problemen med dessa aktörer framställs ligger inom områdena politisk jämlikhet och 
representativitet. Givet att dessa områden inte omfattas av denna uppsats kommer 
dessa skillnader inte att diskuteras ytterligare. Vid en granskning av den kritik som 
handlar om ansvarsutkrävande så finner man att det i ”Makt utan mandat” 
presenterats två olika problemställningar, ett första där de policyprofessionella gör det 
svårare att granska aktörer inom den offentliga förvaltningen och ett andra som 
påvisar bristen på möjligheter till ansvarsutkrävande av de policyprofessionella. Med 
tanke på att båda dessa problem förekommer i tidigare forskning är det svårt att finna 
stora skillnader när det kommer till kritikens substans. Däremot går det att se tydliga 
skillnader i vilka aktörer som anses bidra med problematik. I makt utan mandat 
används ett mycket bredare omfång aktörer, vilket på så vis leder till att kritiken blir 
annorlunda. Det är lämpligheten i att använda detta breda omfång av aktörer som 
kommer att prövas i nästa steg av analysen. 

5.2 Lämplighetsprövningen 
När det nu klargjorts hur kritiken från ”Makt utan mandat” skiljer sig från den i 
tidigare forskning är det dags att undersöka hur dessa skillnader förhåller sig till 
Ahlbäck Öbergs tre förutsättningar för ansvarsutkrävande. Detta görs i förhoppningen 
om att dra slutsatser om lämpligheten i att använda begreppet policyprofessionella för 
att beskriva problem med ansvarsutkrävande. Innan denna undersökning kan påbörjas 
kan det vara bra att kort repetera dess tre förutsättningar: (1) att det går att urskilja 
vem som är ansvarig, (2) det finns kunskap om huruvida den offentliga verksamheten 
bedrivits bra eller dåligt och (3) det finns mekanismer för att faktisk utkräva ansvar. 
 Frågan som nu ställs är då om det är lämpligt att använda detta breda omfång 
av aktörer när man diskuterar problem med ansvarsutkrävande? För tydlighetens skull 
kommer policyprofessionella från varje organisationstyp att prövas mot de tre 
förutsättningarna för ansvarsutkrävande var för sig. Inledningsvis kommer de 
policyprofessionella som arbetar inom regeringskansliet att undersökas. Ser man till 
den första förutsättningen, om att det är viktigt att kunna urskilja vem som är ansvarig, 
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så är det inte orimligt att tänka sig att de policyprofessionella som arbetar inom 
regeringskansliet kan vara problematiska. Som framgår av teorianknytningen påvisas 
exempelvis de roller som de politiska rådgivarna inom regeringskansliet har stundtals 
vara mycket otydliga (Garsten, Rothstein och Svallfors 2015, 218-225). Om det är 
svårt att avgöra vilken roll de policyprofessionella spelat i det arbete som utförts kan 
det även bli svårt att avgöra vad de varit ansvariga för.  
 Sett till den andra förutsättningen så finns det begräsningar för hur personer 
som är anställda för att bedriva politik inom regeringskansliet kan påverka den totala 
tillgången på kunskap om huruvida den offentliga verksamheten bedrivits bra eller 
dåligt. De kan inte hindra någon extern aktör från att utvärdera den offentliga 
verksamheten. Med tanke på att dessa aktörer jobbar med att hantera mediala 
relationer kan de rimligtvis rama in och påverka innehållet i informationen, men inte 
påverka tillgängligheten (OECD 2011, 53.) De policyprofessionella inom 
regeringskansliet kan även vara problematiska om man ser till den tredje och sista 
förutsättningen. Trots att de kan utöva makt över de beslut som fattas finns det inga 
direkta mekanismer för att utkräva ansvar av dem. Däremot finns det indirekta 
mekanismer. Med tanke på att dessa policyprofessionella ofta är anställda under så 
kallade politikeravtal kan denne individ avskedas närhelst ministern önskar. Att de 
policyprofessionellas anställning ofta är kopplad till att en viss person som innehar en 
ministerpost innebär även att det finns ytterligare indirekta mekanismer. Om en 
minister missköter sig med påföljd att riksdagen använder ett av de verktyg som 
beskrevs i teorianknytningen för att avsätta denne kommer även den 
policyprofessionelle att förlora sin position. En annan indirekt mekanism är när 
väljarna röstar bort den sittande regeringen, vilket innebär att ministern förlorar sin 
ministerpost och således tvingas även den policyprofessionelle lämna sin post 
(Ahlbäck Öberg 2014, 168-169).  
 Nästa organisationstyp som undersöks är riksdags- och partikanslierna. Om 
man ser till den första förutsättningen går det att urskilja vissa problem. Med tanke på 
att de policyprofessionella inom denna organisationstyp kan fungera som ett filter 
mellan riksdagsledamöter och riksdagen kan de påverka innehållet i de motioner som 
läggs fram, utan att stå som avsändare för motionen. På detta vis kan det vara svårt att 
avgöra vem som är ansvarig för innehållet i motionen. Ser man till den andra 
förutsättningen så går det, givet att vissa av de policyprofessionella jobbar med 
kommunikation, att anta att dessa policyprofessionella kan påverka informationens 
innehåll och inramning men inte den totala tillgängligheten. Sett till den tredje 
förutsättningen, så finner man att det inte finns några direkta mekanismer för att 
utkräva ansvar. De som är anställda under politikeravtal kan avskedas när som helst, 
men det faktum att inte alla dessa aktörer har den typen av anställning gör att det blir 
ännu svårare att utkräva ansvar av vissa (Garsten, Rothstein och Svallfors 2015, 215-
218). 
 Härnäst är det de policyprofessionella som arbetar inom kommun och 
landsting som diskuteras. Liksom inom riksdagen arbetar dessa ofta med att se till att 
till att alla texter och förslag är i linje med de politiska intentionerna, eller sköta de 
mediala relationerna. Att det ökade antalet politiskt anställda inom kommun, 
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landsting och stat kan leda till en ökad byråkratisering gör att det inte är otänkbart att 
kan bli svårare att urskilja vem som är ansvarig för vad (Ivarsson Westerberg och 
Nilsson 2009, 341-342). I övrigt är det svårt att urskilja några större skillnader mellan 
de policyprofessionella inom kommun och landsting, och de som arbetar inom 
riksdags- och partikanslierna, vilket gör att ovanstående resonemang går att applicera 
på aktörer inom dessa organisationstyper.   
 När alla organisationstyper som faller in under den offentliga verksamheten nu 
har diskuterats är det dags att granska de organisationstyperna som befinner sig 
utanför den offentliga sektorn. Först ut är de policyprofessionella som är anställda vid 
en PR-byrå. Som framgår av teorianknytningen kan PR-byråer genom 
lobbyverksamhet försöka påverka beslutsfattarna, utan att allmänheten får ta del av 
dessa påverkansförsök (SOU 1999:121, 131-135). Om de lyckas påverka 
beslutfattarna kan de rimligtvis anses vara delaktiga i beslutet, och följaktligen delvis 
ansvariga, utan att väljarna har någon vetskap om detta. Därmed kan de tänkas ha 
negativ inverkan på den första förutsättningen för ansvarsutkrävande. Detta gäller 
dock endast när PR-konsulterna ägnar sig åt lobbyverksamhet, inte när de ägnar sig åt 
verksamhet som inte är i direkt relation till beslutsfattare, det vill säga 
opinionsbildning eller mediearbete. PR-konsulter kan därför inte alltid anses ha 
negativ inverkan på den första förutsättningen.  
 PR-konsulternas möjlighet att påverka tillgången på kunskap om huruvida den 
offentliga verksamheten har bedrivits bra eller dåligt är begränsad. De kan dock 
anlitas för att göra en utvärdering av en viss offentlig verksamhet, eller själva försöka 
utvärdera den offentliga verksamheten externt och publicera resultaten av denna 
undersökning. Däremot kan de inte påverka den totala tillgången på denna form av 
information. Fortsättningsvis bör det påpekas att det inte finns några mekanismer för 
att utkräva ansvar av PR-konsulterna. Vid en diskussion om avsaknaden av 
mekanismer för ansvarsutkrävande är det viktigt att ta i beaktning om PR-konsulterna 
verkligen utövar offentlig makt eller fullgör en offentlig uppgift. Som framgår av 
teorianknytningen kan även privata aktörer, så som PR-byråer, anses utöva offentlig 
makt och fullgöra offentliga uppgifter (prop. 2009/10:80, 247). Det är dock viktigt att 
påpeka att de inte alltid kan anses utöva offentlig makt eller fullgöra en offentlig 
uppgift, vilket gör att det går att ifrågasätta om de alltid bör vara föremål för 
ansvarsutkrävande. 
 Vidare bör även de policyprofessionella inom intresseorganisationer och 
fackföreningar granskas. Sett till teorianknytningen kan de ägna sig åt 
lobbyverksamhet, opinionsbildning eller medierelationer, antingen på egen hand eller 
med hjälp av PR-konsulter (SOU 2000:1, 96). Skillnaderna mellan PR-byråernas och 
intresseföreningarnas samt fackföreningarnas verksamhet kan i detta hänseende inte 
anses vara speciellt stora, vilket gör att ovanstående resonemang går att applicera på 
aktörer inom dessa organisationstyper. Avslutningsvis bör även de 
policyprofessionella som arbetar för tankesmedjor diskuteras. Det går, som tidigare 
nämnt, att ifrågasätta de svenska tankesmedjornas självständighet från 
intresseorganisationerna (Garsten, Rothstein och Svallfors 2015, 79). Den bristande 
forskningen avseende de svenska tankesmedjorna gör det svårt att undersöka hur de 
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policyprofessionella inom denna organisationstyp förhåller sig till de tre 
förutsättningarna för ansvarsutkrävande. I och med detta kommer tankesmedjorna inte 
att diskuteras vidare, då hela resonemanget skulle bli alltför spekulativt.  
 Resultaten av denna analys finns sammanställda i en tabell på nästa sida. Av 
denna tabell går det att urskilja vissa skillnader mellan policyprofessionella som 
arbetar inom olika organisationstyper. Hur de policyprofessionella påverkar 
möjligheten att urskilja vem som är ansvarig varierar beroende på var individen 
arbetar. Det går även att finna skillnader om man granskar om det finns mekanismer 
för att utkräva ansvar. På det hela sammantaget går det dock att se att alla 
policyprofessionella är, med ansvarsutkrävande som utgångspunkt, problematiska på 
ett eller annat sätt. Detta resultat ger ett något tvetydigt svar på uppsatsens 
frågeställning. Enligt den beslutsregel som presenterades i metoddelen bör begreppet 
policyprofessionella anses lämpligt att använda, i och med att aktörer från samtliga 
organisationstyper, med undantag för tankesmedjorna, har negativ inverkan på 
åtminstone en av förutsättningarna för ansvarsutkrävande. Samtidigt går det, med 
tanke på att det finns ganska stora skillnader i hur policyprofessionella från olika 
organisationstyper anses vara problematiska, att diskutera om det går att prata om 
problemen med ansvarsutkrävande av de policyprofessionella som en enhetlig grupp. 
  Det finns ytterligare en relevant aspekt som bör diskuteras, nämligen den 
anställningstrafik som kännetecknar de policyprofessionellas arbetsliv (Garsten, 
Rothstein och Svallfors 2015, 45). Det faktum att det råder en omfattande 
anställningstrafik inom den policyprofessionella sfären kan tänkas leda till att den 
policyprofessionelles arbetsplats spelar mindre roll. Detta resonemang kan förtydligas 
med ett exempel: När de policyprofessionella byter arbetsplats tar de med sig den 
kunskap och de kontakter som de förvärvat under sin tid vid den föregående 
arbetsplatsen. Om en individ som tidigare arbetat som politiskt anställd hos en 
minister byter arbetsplats kan denna fortfarande ha kontakt med ministern och de 
andra tjänstemännen inom regeringskansliet. Det är inte orimligt att tänka sig att 
denna individ kommer att försöka använda dessa kontakter och denna kunskap för att 
försöka påverka framtida beslut.  
 Med tanke på att de policyprofessionellas viktigaste verktyg är kunskap och 
kontakter så borde arbetsplats inte spela lika stor roll om de ändå har samma 
kontakter och kunskap (Ibid, 144). Om så är fallet kan det påverka resultaten av denna 
analys. Som framgår av teorianknytningen går mycket av lobbyverksamheten ut på 
utnyttjande av kontakter (SOU 1999:121, 131-135). Givet att tillgången till kontakter 
inte är beroende av att den policyprofessionella stannar vid en specifik arbetsplats 
borde det rimligtvis gå att bedriva nästan lika effektiv lobbyverksamhet från vilken 
arbetsplats som helst. Om en politisk sekreterare inom regeringskansliet byter arbete 
till PR-konsult finns risken att denna individ genom lobbyverksamhet kan utöva 
nästan samma makt som om hen arbetade inom regeringskansliet. Vikten av 
arbetsplatsen blir då mindre, vilket har en förmildrande effekt på problemet med att 
policyprofessionella från olika organisationstyper är problematiska på olika vis. 
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Sammanställning av resultaten från lämplighetsprövningen. 

 Förutsättningar för ansvarsutkrävande 

 

 

 Policyprofessionella 
(organisationstyp) 

1. Går det att urskilja 
vem som är ansvarig? 

2. Påverkas 
tillgängligheten på 
kunskap om huruvida 
den offentliga 
verksamheten 
bedrivits bra eller 
dåligt? 

3. Finns det 
mekanismer för att 
faktisk utkräva 
ansvar 

Regeringskansliet Nej, inte alltid 
(otydlig roll) 

Nej, men de kan 
påverka innehåll och 
inramning  

 Delvis, flera 
indirekta mekanismer 

Parti/RD-kansli Nej, inte alltid 
(”filter”) 

Nej, men de kan 
påverka innehåll och 
inramning  

Delvis, indirekt 
(politikeravtal) 

Kommun Nej, inte alltid 
(byråkratisering) 

Nej, men de kan 
påverka innehåll och 
inramning  

Delvis, indirekt 
(politikeravtal) 

Landsting Nej, inte alltid 
(byråkratisering) 

Nej, men de kan 
påverka innehåll och 
inramning  

Delvis, indirekt 
(politikeravtal) 

PR-byrå Nej, men endast 
relevant när det gäller 
lobbyverksamhet 

Nej, men de kan 
påverka innehåll och 
inramning  

Nej, men inte alltid 
nödvändigt 

Fackförening Nej, men endast 
relevant när det gäller 
lobbyverksamhet 

Nej, men de kan 
påverka innehåll och 
inramning 

Nej, men inte alltid 
nödvändigt 

Intresseorganisation Nej, men endast 
relevant när det gäller 
lobbyverksamhet 

Nej, men de kan 
påverka innehåll och 
inramning 

Nej, men inte alltid 
nödvändigt 

Tankesmedja Oklart Oklart Oklart 
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6. Sammanfattande diskussion 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av följande frågeställning undersöka 
huruvida begreppet policyprofessionella är användbart för att beskriva problem med 
ansvarsutkrävande: ”Är begreppet policyprofessionella lämpligt för att beskriva 
problem med ansvarsutkrävande av aktörer som anställts för att bedriva politik?”. 
Som framgår av ovanstående analys kan de policyprofessionella, oavsett arbetsplats, 
ha negativ inverkan på minst en av de tre förutsättningarna för ansvarsutkrävande. 
Följaktligen borde begreppet policyprofessionella, enligt beslutsregeln som 
presenterade i metoddelen, anses som lämpligt för att beskriva problem med 
ansvarsutkrävande av aktörer som anställts för att bedriva politik. Samtidigt 
uppdagades det att det finns ganska stora skillnader i hur policyprofessionella från 
olika organisationstyper utgör ett problem. Det går framförallt att urskilja en 
skiljelinje mellan privata och offentliga organisationstyper. Dessa skillnader visade 
sig dock vara av mindre betydelse om man tog den omfattande anställningstrafiken i 
den policyprofessionella sfären i beaktning.  
 Vad går det då sammanfattningsvis att säga om lämpligheten i att, med hjälp 
av begreppet policyprofessionella, beskriva problem med ansvarsutkrävande av 
aktörer som anställts för att bedriva politik? Den slutsats som går att dra är att 
begreppet kan anses lämpligt, men inte utan vissa förbehåll. Det kan bli missvisande 
att tala om ett gemensamt problem beträffande ansvarsutkrävande, som gäller för alla 
de aktörer som tillsammans utgör de policyprofessionella. Däremot går det att tala om 
att det finns problem gällande ansvarsutkrävande för alla de aktörer som tillsammans 
utgör de policyprofessionella. Vilket syfte tjänar då resultaten av denna uppsats? 
Givet att uppsatsen är en metodologisk diskussion kan resultaten vara användbara i 
metodologiska överväganden i framtida studier där begreppet policyprofessionella 
används. 
 Det bör dock påpekas att analysen är begränsad. Med tanke på att det var svårt 
att uttala sig om de svenska tankesmedjorna går det inte helt säkert att säga att även 
de på något vis utgör ett problem när det kommer till ansvarsutkrävande. Om det 
skulle visa sig att tankesmedjorna inte har någon som helst negativ inverkan på de tre 
förutsättningarna för ansvarsutkrävande går det inte längre att tala om att det finns 
problem gällande ansvarsutkrävande för alla de aktörer som tillsammans utgör de 
policyprofessionella. Enligt beslutsregeln kan då begreppet inte anses som lämpligt 
för att beskriva problem med ansvarsutkrävande av aktörer som anställts för att 
bedriva politik. Att så skulle vara fallet är givetvis inte omöjligt, men det ter sig 
osannolikt.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
De policyprofessionella i Sverige, 2012, yrkestitlar (Garsten, Rothstein och Svallfors 
2015, 40-41). 

Organisationstyp Yrkestitlar 

Regeringskansliet* statssekreterare, stabschef, planeringschef, politiskt sakkunnig, 
talskrivare, pressekreterare, mediasamordnare, presschef 

Parti/RD-kansli kanslichef, chef, verksamhetschef, stabschef, chef/ansvarig för 
policyområde, politisk sekreterare, politisk sakkunnig, 
ekonomisk rådgivare, talskrivare, handläggare 
(Kristdemokraterna, Moderaterna), valkretssekreterare, 
utredare, chefsekonom, budgetchef, pressekreterare, 
presskontakt, informatör, kommunikatör, 
informationssekreterare, online campaign manager, strategic 
advocacy – digital media 

Fackförbund förbundsdirektör, generalsekreterare, VD, kanslichef, vice-
VD, chef/ansvarig för policyområde, utredningschef, 
samhällspolitisk chef, policyexpert, näringspolitisk expert, 
sakkunnig, näringspolitiskt sakkunnig, politisk sekreterare, 
talskrivare, utredare, analytiker med politisk inriktning, 
chefsekonom, ekonom, seniorekonom, opinionsbildare, public 
affairs, public affairs-ansvarig, lobbyist, projektledare 
opinionsbildning och påverkan, pressekreterare, presskontakt, 
informatör, kommunikatör, informationssekreterare, 
informationschef, presschef, kommunikationschef/strateg  

Intresseorganisation förbundsdirektör, generalsekreterare, VD, kanslichef, vice-
VD, chef/ansvarig för policyområde, utredningschef, 
samhällspolitisk chef, stabschef, policyexpert, näringspolitisk 
expert, sakkunnig, näringspolitisk sakkunnig, politisk 
sekreterare, talskrivare, utredare, analytiker med politisk 
inriktning, omvärldsanalytiker, chefsekonom, chefekonom, 
ekonom, seniorekonom, opinionsbildare, public affairs, public 
affairs-ansvarig, lobbyist, ansvarig politikernätverk, ansvarig 
för politisk strategi, projektledare opinionsbildning och 
påverkan, senior policy advisor, pressekreterare, presskontakt, 
informatör, kommunikatör, informationssekreterare, 
pressansvarig, informationschef, informationsansvarig 
presschef, kommunikationschef/strateg 
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* Exklusive UD.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisationstyp Yrkestitlar 

Tankesmedja chef, direktör, VD, generalsekreterare, kanslichef, 
utredningschef, samhällspolitisk chef, programchef, 
programansvarig, forskningsledare, policyexpert, 
näringspolitisk expert, sakkunnig, näringspolitisk sakkunnig, 
politisk sekreterare, projektledare, utredare, forskare, 
omvärldsanalytiker, pressekreterare, presskontakt, informatör, 
kommunikatör, informationssekreterare, informationschef, 
informationsansvarig, presschef, kommunikationschef/strateg 

PR-byrå managing director, president, CEO, VD, juniorkonsult, 
seniorkonsult, konsult, partner, key account manager, account 
director, ägare, grundare, senior partner, projektledare, 
utredare, medarbetare, advisor, senior advisor, rådgivare, 
senior rådgivare 

Landsting kanslichef (Stockholm), biträdande kanslichef (Stockholm), 
politisk sekreterare, politiskt sakkunnig chefsstrateg (Region 
Skåne), landstingsrådssekreterare (SSL), planeringschef 
(SSL), pressekreterare, kampanjmakare, informationschef, 
presschef 

Kommun kanslichef (Stockholm), biträdande kanslichef (Stockholm), 
politisk sekreterare, politiskt sakkunnig utredningssekreterare 
(Göteborg), stadssekreterare (Göteborg), budgetchef 
(Göteborg), borgarrådssekreterare (Stockholm), 
pressekreterare, informationschef, presschef 
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Bilaga 2 
Modeller för legitimering av offentlig maktutövning i en representativ demokrati 
(Garsten, Rothstein och Svallfors 2015, 194-195). 

Modelltyp Legal byråkratisk Yrkesprofessionella Korporativ 

Grund för 
legitimitet 

Generella regler Vetenskap och 
beprövad erfarenhet 

Intressegemenskap 

Organisering Hierarkisk Kollegial Partsammansatt 

Huvudaktör Ämbetsman Yrkesman Ombudsman 

Förutsättning Precisa regler Tillämpbar vetenskap Monopoliserat 
intresse 

Positiva effekter Förutsebarhet Vetenskaplig 
rationalism 

Kooptering av 
opposition 

Negativa effekter Inflexibilitet Negativ kåranda Dominans av 
särintressen 

Beslutstyp Regeltolkning Professionell 
bedömning 

Förhandling 

Modelltyp Brukar-
inflytande 

Politiker-
representation 

Policy-
professionalism 

Grund för 
legitimitet 

Medbestämmande Allmänna och fria val Oklart 

Organisering Självförvaltning Dualistisk Varierande 
 

Huvudaktör Lokala brukare Politiskt valda Politiskt anställd 
 

Förutsättning Aktivt deltagande Representativitet Svårbestämt 
 

Positiva effekter Lokal delaktighet Politiskt ansvar Ökat stöd till 
förtroendevalda 

Negativa effekter Intresseskillnader Politisk manipulation Oklara ansvars-
förhållanden 

Beslutstyp Stormöte Lekmannainflytande Diffus 
 

 


