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1. Inledning 

Den första januari 1997 blev Regeringskansliets alla 15 myndigheter en enda och 

statsministern, för tillfället Göran Persson, blev dess chef. Denna reform, ofta kallad Ett RK-

reformen, var frukten av en lång debatt gestaltad i offentliga utredningar, kansliinterna 

rapporter, konsultuppdrag med mera. 1 Alla syftade till att på något sätt råda bot på de problem 

man såg i Regeringskansliets interna arbete, inte minst den ökande sektoriseringen av 

departementen. Genom att förena departementen till en myndighet och öka personalrörligheten 

hoppades man kunna skapa en mer samarbetsvänlig och flexibel arbetskultur.  

 

Vad den tillsynes genomgripande reformen egentligen lyckades åstadkomma är inte självklart. 

Den efterföljande debatten får klassas som knapp och misslyckades prestera något entydigt svar 

på frågan om reformens konsekvenser. Detta med undantag för Magnus Erlandssons 

avhandling Striderna i Rosenbad, vilket får klassas som den mest omfattande empiriska 

analysen av reformen hittils. Vi får anledning att återkomma till honom.  

 

Denna undersökning syftar till att bidra med kunskap om reformens effekter och på så vis 

komma närmare ett svar på frågan om dessa endast var symboliska, eller om reformen lyckades 

i sin ambition att skapa en mer samarbets- och förhandlingsvänlig kultur i Regeringskansliet. 

Vi kommer att undersöka hur mycket departementen samarbetade efter reformen, eller 

annorlunda uttryckt, hur kollektiva Regeringskansliets beslutsprocesser var ett år efter 

reformen, och sedan jämföra detta med att hur beslutsprocesserna såg ut ett år innan reformen. 

För att bilda oss en uppfattning om hur kollektiva i Regeringskansliets beslutsprocesser var 

under de två valda referensåren, 1996 och 1998, kommer vi att titta närmare på i vilken 

utsträckning och på vilket sätt departementen bereder sina ärenden gemensamt. Vi kommer 

nedan utförligt diskutera denna operationalisering, men genom att titta närmare på den 

gemensamma beredningen hoppas vi alltså fördjupa vår förståelse för reformens konsekvenser 

på regeringens kollektiva beslutsprocesser.  

 

Som vi ska se i teorianknytningen är Ett RK-reformens konsekvenser inte endast interessant 

per se, utan placerar sig även i den mer inomvetenskapliga debatten om presidentialiseringen 

av västeuropeiska parlamentariska styrelseskick i allmänhet, och det svenska styrelseskicket i 

                                                 
1 Här kan exempelvis nämnas: Malmgren 1964:9, KU 1974:22, Departementens Tjänstemanaförening 1979, SOU 
1990:44, SOU 1992:112      
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synnerhet. Debatten om den så kallade “presidentialiseringstesen” beskriver hur det 

parlamentariska styrelseskicket varierar längs i huvudsak två axlar. Dessa axlar utgörs av å ena 

sidan regeringens relation till Riksdagen, samt å andra sidan statsminsiterns relation till sina 

statsråd. Den senare axeln rör med andra ord regeringens interna maktbalans, och är mycket 

intressant för vår undersökning. Precis som Jörgen Hermansson och Thomas Persson 

understryker i sitt kapitel i boken Regeringsmakten i Sverige är det av vikt att denna variation 

inte innebär att ”varje inslag av kollektivt beslutsfattandet blir en chimär” – åtminstone inte om 

”systemet ska förtjäna omdömet parlamentariskt”.2 Presidentialiseringstesen beskriver att just 

detta är påväg att hända.3 De menar att statsministerar i västeuropeiska parlamentariska 

styrelseskick intar en alltmer dominerande roll, och på så sätt närmar sig den roll presidenten 

innehar i presidentiella styrelseskick.  

 

Ett RK-reformen tycks intuitivt erbjuda ett exempel på hur vårt parlamentariska styrelseskick 

mycket riktigt utvecklas i denna riktning; istället för att varje departement utgör sin egen 

myndighet med sin egen chef, blir plötsligt statsministern chef över alla departement. Som vi 

diskuterat, och som kommer att framstå ännu tydligare när vi nedan analyserar reformen 

närmare, var detta inte reformens syfte; sammanslagningen var snarare en instrumentell 

manöver menad att öka de enskilda departementens samarbete och flexibilitet. I detta avseende 

är det inte på något vis ett orimligt antagande att reformen snarare är ett exempel som går mot 

den utveckling presidentialiseringstesens förespråkare beskriver. Genom att bidra till 

förståelsen för Ett RK-reformens effekter kommer denna undersökning med andra ord även 

bidra till förståelsen för parlamentarismen i Sverige, och dess variationer.    

 

Vi ställer oss alltså följande fråga: hur har sammanslagningen av Regeringskansliet till en 

myndighet, med statsministern som chef, påverkat den utsträckning i vilken regeringen fattar 

sina beslut kollektivt? I ett försök att besvara detta inleds undersökningen med en bakgrund och 

teorianknytning i vilken centrala begrepp och relevanta förlopp utreds. I metodavsnittet 

förklaras sedan val av operationalisering och de nödvändiga avgränsningarna. Efter detta 

presenteras undersökningens resultat i tre delar som behandlar var sin aspekt av den 

gemensamma beredningen, samt hur dessa aspekter utvecklats under mätperioden. I slutsatsen 

sammanfattas tillslut de stora dragen av hur regeringens beslutsprocesser påverkats av Ett RK-

reformen.    

                                                 
2 Hermansson, Persson 2010, s. 21 
3 För vidare diskussion se: Poguntke & Webb 2005 



5 

2. Bakgrund och teorianknytning 

2.1 Att regera parlamentariskt 

“Tvärtemot vad själva termen parlamentarism antyder är det inte parlamentet utan regeringen 

som är dess centrala aktör. Parlamentarism är ett regeringssätt.”4 

  

I Giovanni Sartoris klassiker Comparative Constitutional Engineering definieras 

parlamentarism som att “regeringen utses, stöds och [att denna] händelsevis kan avsättas av 

parlamentet”.5 Det ligger således i parlamentarismen själva definition att regeringen som grupp 

ansvarar inför parlamentet. Detta – att regeringen står eller faller tillsammans – har medfört att 

också den så kallade kollektiva beslutsprincipen blivit ett utmärkande drag för parlamentariska 

regeringar. Vi kommer att diskutera denna princip utförligt nedan, varför vi här nöjer oss med 

att enkelt definiera den som att regeringen, snarare än ministrarna och deras respektive 

department, fattar besluten som en helhet, och att ministrarna är gemensamt ansvariga för 

beslutens konsekvenser.6  

 

Douglas Verney beskriver i sin artikel “Parliamentary Government and Presidential 

Government” elva kriterier som särskiljer det parlamentariska styrelseskicket från det 

presidentiella, och bland dessa kriterier är ett av de mest centrala att regeringen i ett 

parlamentariskt system är ett kollektiv, medan exekutiven är individuell i ett presidentiellt 

system.7 Blondel och Müller-Rommel går så långt att de i introduktionen till sin bok Governing 

Together: the Extents and Limits of Joint Decision-Making in Western European Cabinets 

fastslår att alla ministrarna i en idealtypisk parlamentarisk regering är involverade i alla 

ärenden.8 Detta är centralt för vår uppsats som kommer att kretsa kring regeringens 

beslutsprocesser. Det är mot denna idealtyp som regeringarna innan och efter Ett RK-reformen 

kommer att bedömas.  

 

Vi har i Sverige förklarat oss lojala mot det parlamentariska styrelseskicket sedan 1917, men 

detta styrelseskick har de senaste decennierna av många beskrivits som hotad. I litteraturen 

                                                 
4 Hermansson 2010, s. 10 
5 Sartori 1997 s. 101 
6 Andeweg 1993, s. 26 
7 Verney 1992 [1959], s. 31ff 
8 Blondel & Müller-Rommel 1993, s. 2 
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beskrivs hur den parlamentariska regeringen – kommittéen av likar – visserligen överlevde den 

hårda kritik den utsattes för under första och andra världskriget, men att man idag kan ställa sig 

frågan om detta inte skett på bekostnad av dess karaktäristiska kollektiva beslutsprincip, som 

alltså enligt Verney är en föutsättning för att ett styrelseskick ska kunna kallas parlamentariskt. 

Förklaringarna till denna utveckling – denna presidentialisering – kopplas inte sällan till det 

moderna samhällets ökande komplexitet, vilken antas ha resulterat i ökad belastning på det 

moderna samhällets statsapparater. Man tänker sig att det parlamentariska styrelseskicket, till 

skillnad från det presidentiella styrelseskicket, inte effektivt producerar beslut, varför man 

frångår sådana parlamentariska principer som exempelvis att statsministern endast är en primus 

inter pares med jämlika relationer till övriga statsråd, eller, vilket är mer relevant för vår 

undersökning, att den parlamentariska regeringen ska fatta sina beslut kollektivt; på grund av 

tids- och resursbrist tänker man sig att departementen bortprioriterar koordineringen av sitt 

arbete med övriga departement, och alltså isolerar sig från varandra.9  

 

Ett RK-reformen var, som vi ska se när vi tittar närmare på reformen senare i undersökningen, 

delvis ett försök att motverka denna trend. Att bidra till den utökade förståelsen för dess effekter 

skulle med andra ord även bidra till den svenska presidentialiseringsdebatten genom att 

beskriva hur reformen påverkade presidentialiseringen av det svenska statskicket. 

2.2 Att fatta besluta kollektivt  

“Alla regeringsärenden ska avgöras av regeringen som ett kollektiv ... alla beslut av regeringen 

ska vara uttryck för värderingar som omfattas av regeringen i dess helhet.”10 

 

Begreppet “kollektivt beslutsfattande” är centralt och förtjänar att utredas något.  Det finns i 

litteraturen en tendens att använda det synonymt med kollegialt beslutsfattande, vilket, vid en 

närmare granskning, är felaktigt. Detta visar den nederländske politiologen Andeweg i sin 

artikel “A Model of the Cabinet System: The Dimension of Cabinet Secision-Making 

Processes”. Andeweg definierar där kollektivt beslutsfattande som en process där alla 

inblandade deltar och är gemensamt ansvariga för beslutets konsekvenser. De inblandade 

behöver emellertid inte, bara för att beslutsprocessen är kollektiv, vara jämbördiga.11  

                                                 
9 Blondel & Müller-Rommel 1993, s. vii 
10 SB PM 2012:1, s. 5 
11 Andeweg 1993, s. 26 
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Just detta – att makten utan problem kan distribueras asymmetriskt inom gruppen – särskiljer 

den kollektiva beslutsprocessen från den kollegiala. Kollegialitet innefattar nämligen en idé om 

jämbördighet. Den mer samtida amerikanska politologen Thomas Baylis definierar kollegialt 

beslutsfattande som att “viktiga beslut fattas gemensamt av en liten grupp, där ingen enskild 

medlem dominerar” (egen kursivering).12 Även Max Weber nämner jämbördiga beslutsfattare 

som en förutsättning för kollegialitet, samt att dessa beslutsfattare ska nå beslut via konsensus, 

att de ska vara specialiserade och att besluten ska ges legitimitet av beslutsfattarnas kompentens 

snarare än deras position i organisationens hierarkiska system.13 Kollegiala beslutsprocesser 

tycks med andra ord svårligen kunna existera i en stor organisation. Det är möjligtvis så, att det 

går att finna spår av kollegialitet i statsrådens beslutsprocesser under regeringssammanträdena, 

men man knappast föreställa sig att kollegialiteten karaktäriserar det jämförelsevis stora 

Regeringskansliet, eller dess beslutsprocesser, annat än i enskilda enheter. Däremot kan man 

tänka sig ett Regeringskansli som fattar beslut kollektivt. SB förordnar i enlighet med detta 

resonemang övriga department att arbeta kollektivt – inte kollegialt.14 Det är följaktligen just 

de kollektiva inslagen i Regeringenkansliets beslutsprocesser som denna undersökning kommer 

att koncentrera sig på.  

 

Här kan tilläggas att trots det faktum att den kollektiva beslutsprocessen inte begreppsligt  

innebär att medlemmarna i det åsyftade kollektivet är jämbördiga, så finns det tydliga praktiska 

kopplingar mellan kollektiva beslutsprocesser och jämn maktfördelning. I en regering som inte 

fattar sina beslut kollektivt – vars departement med andra ord, likt departementen i en 

presidentiell regering, ofta avstår från att samarbeta horisontellt – uppstår det en asymmetrisk 

ordning där vissa centrala departement innehar mer makt än de perifera som systematiskt 

exkluderas ur beslutsprocessen. Att uppnå jämlikhet departementen emellan i en regering som 

inte fattar sina beslut kollektivt är med andra ord svårt. 

  

                                                 
12 Baylis 1989, s. 7 (egen översättning)  
13 Waters 1989, s. 955f 
14 SB PM 2012:1, s. 5 
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2.3 Ett RK-reformen – hur 15 myndigheter blev en 

”I första hand ska man se sammanslagningen som en signal om att vi i RK har en gemensam 

verksamhet för ett gemensamt syfte och en gemensam sak”15 

 

Denna undersökning ska alltså undersökas Regeringskansliet kollektiva beslutsfattande innan 

och efter Ett RK-reformen. Beroende på utfallet kommer vi antingen kunna argumentera för att 

reformen, som avsett, ökat graden av kollektivt beslutsfattande, och på så vis framgångsrikt 

inbromsat den presidentialisering som observerats i många västeuropeiska parlamentariska 

styrelseskick. Eller så kommer vi kunna argumentera för att detta försök att påverka 

Regeringskansliets beslutsprocesser, i likhet med många andra dylika politiska initiativ, 

misslyckats. Möjligen finner vi att reformen, tvärtemot dess avsikt, minskat graden av kollektivt 

beslutsfattande och snarare är en del av presidentialiseringen. Alldeles oavsett är Ett RK-

reformen denna undersöknings oberoende variabel, och en kortare rekapituleringen av 

förloppen som föranledde den, samt av själva reformen, är på sin plats.    

 

Diskussionen om Regeringskansliets sammanslagning börjar redan i 1964 års 

departementsutredning, vilken gav oss den inre struktur de flesta department har haft sen dess, 

och som omtalar behovet av ett sammanhållet regeringskansli. Ämnet berörs sedan i diverse 

rapporter och utredningar under 70- och 80-talen, vilka resulterar i att de första små stegen 

börjar tas met ett enat Regeringskansli. Antagandet av 1974 års regeringsform kan betraktas 

som ett sådant steg i och med det utökade inflytande över kansliets organisation denna gav 

regeringen. Även bildandet av Regerings förvaltningskontor 1983, vars styrelse tilldelades 

ansvar för hela Regeringskansliet, var ett exempel på ett sådant steg.16   

 

Argumenten för sammanslagningen var flertaliga. 1985 uttrycker sig UIf Larsson, dåvarande 

statssekretare, i Regeringskansliets personaltidning Klara-Posten och argumenterar för att 

kanslihuset “länge bestått av ett antal självständiga hertigdömen, där departementen varit sig 

själva nog” varför “[d]et har varit svårt at samla departementen kring enhetliga beslut.”17 Det 

är det i den senare frasen uttryckta problemet som Ett RK-reformen ska råda bot på. Larsson 

ser, av sin formulering att döma, framför sig ett huvudsakligt problem: att besluten i mindre 

                                                 
15 Dahlgren 1998, ingen numrering 
16 Ds 2003:44 s.16f 
17 Klara-Posten 1985:5, s.4   
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utsträckning än önskvärt är enhetliga. Detta problem förklaras i Larssons analys av 

departementens alltför självständiga positioner. Att samla departementen – att röra sig mot en 

ordning där departementen är delar av ett kollektiv snarare än “självständiga hertidömen” – 

tycks framstå som lösningen på detta problem. 

 

Kjell Larsson, SB:s statssekreterare år 1990, tycks känna samma längtan efter en mer kollektiv 

regering, eller, mer konkret, ett enat regeringskansli. Han motiverar dock detta delvis 

annorlunda. Larsson ser en sammanslagning som ett sätt att förbättra förhandlingsklimatet i 

regeringen. För att åstadkomma en kreativ och för förhandlingar gynnsam atmosfär krävs 

“minskat revirtänkande och … att vi river murarna mellan olika sektorer”.18 

 

Kanslitjänstemännen uttrycker I Departmentens Tjänstemannaförenings policyprogram från 

1995 ytterligare en annan, men angränsande motivering. De menar att bristen på kollektivt 

beslutsfattande hotar regeringsarbetets effektivitet. De skriver att “[v]i har en uppdragsgivare – 

regeringen, men på vilket sätt märks det? Alltför ofta har vi vattentäta skott mellan 

departementen och ibland också inom departementen”. De fortsätter med att poängtera hur detta 

medför dubbelarbete, tidskrävande revirstrider, att departementens olika kompetenser inte till 

fullo utnyttjas. De menar även att de påstått alltför självständiga departementen hotar 

regeringens samsyn.19 Andra argument som framförs är att en sammanslagning skulle förbättra 

de interna formerna för utvecklingsarbete, öka personalrörligheten inom Regeringskansliet 

samt resultera i bättre överblick över budgeten.20  

  

Den ovan presenterade klagokören på de då rådande förhållandena i Regeringskansliet 

resulterar i slutet av Ingvar Carlssons ministär i att en arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att 

utreda hur en sammanslagning av Regeringskansliet skulle kunna realiseras. I enlighet med det 

av utredningen producerade förslaget slås 1997, till slut, Regeringskansliets departement ihop 

till en myndighet. Regeringskansliets förvaltningsavdelning inrättas och dess chef, med 

ställningen som chefstjänsteman i SB, ges ansvar för den nya myndighetens arbetsgivar- och 

personalpolitik, Regeringskansliets budget, fördelning av medel mellan departementen och 

andra departementsöverskridande frågor.21  

                                                 
18 Klara-Posten 1985:5, s. 5 
19 Policyprogram för Departementens Tjänstemannaförening 1995, s. 4 
20 Erlandsson 2007, s. 116 
21 Ds 2003:044, s.18-19 
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Den efterföljande debatten kom att handla om huruvida reformen lyckats åstadkomma någon 

förändring utöver den rent formella och symboliska, eller om det interna arbetet i 

Regeringskansliet fortgick som tidigare. Här kan Riksdagens revisorer nämnas som exempel på 

förespråkare för den senare tesen – år 2001 utreder de Ett RK-reformen och skriver dräpande 

att: “kärnverksamheten tycks stå opåverkad”.22 Konsulterna FRI & Co, som även de fått i 

uppdrag att utvärdera reformen, instämmer och skriver i sin rapport att "sektoriseringen har 

knappast minskat mellan departementen och den önskade ökningen av den strategiska 

styrningen har knappast noterats bland medarbetarna".23 Men mot detta står som sagt de som 

hävdar motsatsen, exempelvis statsvetaren Thomas Persson som menar att reformen stärkt SB 

som samordnare av regeringspolitiken,24 och olika kanslitjänstemän som menar att reformen 

framgångsrikt bidragit till en enhetligare budgetplanering och rörligare personal.25      

 

Trots att inga starka bevis för vare sig den ena eller andra sidan av debatten fanns att tillgå, 

användes reformen som ett argument i den parallella debatten om Göran Perssons 

presidentialisering av det svenska styrelseskicket. Många aspekter av Göran Perssons ledarskap 

ansågs öka såväl statsministerns makt i förhållande till övriga ministrar, som regeringens makt 

i förhållande till Riksdagen. Det inre kabinett han bildade med i huvudsak Per Nuder, och hans 

tendens att ta över sakfrågor från sina statsråd, var exempel på sådana aspekter.26  

 

Steget från den tidigare nämnda argumentationen – att Ett RK-reformen ökat SB:s makt i 

förhållande till övriga statsråd – till att se Ett RK-reformen som ett led i Göran Perssons 

stärkande av statsministerns och regeringens roll, var i denna kontext inte långt. Statsvetaren 

Magnus Erlandsson skriver i nämnda avhandling om Ett RK-reformen att: “något som möjligen 

borde ha fått fler i och utanför Regeringskansliet att reagera inför sammanslagningen är den 

relativt omvälvande konstitutionella förändringen som skedde genom att regeringen i samma 

stund avhände sig en mängd kollegial makt till statsministern – som genom reformen blev 

generaldirektör för en egen myndighet, därtill med mycket omfattande befogenheter. Denna 

aspekt uppmärksammades inte alls i förarbetena eller i den förutvarande diskussionen.”27  

                                                 
22 Riksdagens revisorer 2001/02:4, s. 5 
23 FRI & Co 1998, s. 1 
24 Persson 2003, s. 260 
25 Erlandsson 2007, s. 128 
26 Wockelberg 2010, s. 130 
27 Erlandsson 2007, s. 122 
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I och med denna undersökning kommer förhoppningsvis den ovan skildrade debatten berikas 

med information om Ett RK-reformens potentiella konsekvenser, och på så vis närma sig ett 

klargörande om dess roll i Göran Perssons påstådda presidentialisering av det svenska 

styrelseskicket.     

2.4 Att bereda gemensamt  

“Genom … gemensam beredning, allmän beredning och delning … får principen om kollektivt 

beslutsfattande ett reellt innehåll och alla statsråd möjligheter att utöva det inflytande i 

regeringsärendena som deras ansvar motiverar”.28 

 

Vi har i denna studie valt att fördjupa vår kunskap om regeringens beslutsprocesser genom att 

studera den gemensamma beredningen. Den gemensamma beredningen är en form av formell 

samordning och är reglerat i 15 § förordningen (1996:1515) med instruktion för 

Regeringskansliet. Där finner vi att ett regeringsärende ska beredas gemensamt i de fall det 

faller inom flera departements verksamhetsområden. Ärendet ska i så fall handläggas inom det 

departement dit ärendet huvudsakligen hör och beredas i samråd med övriga berörda statsråd. 

Samrådet sköts i praktiken främst av statsrådens medarbetare på olika håll och nivåer i 

Regeringskansliet; ställningstagandet till hur man ska förhålla sig till det emottagna 

beslutskonceptet kan exempelvis tas på departementsekreterarnivå men ibland även på 

statsrådsnivå. Vem som har ansvaret för att den gemensamma beredningen kommer till stånd 

regleras i 25 och 28 §§ RK-instruktionen. Som regel vilar ansvaret på ärendenas respektive 

huvudmän, det vill saga enhetscheferna.29  

 

I en promemoria upprättad 2012 av Statsrådsberedningens rättschef redogörs för riktlinjer om 

samrådsformer i Regeringskansliet. I promemorian anges vilka ärenden som omfattas av kravet 

på gemensam beredning. Listan får anses vara utförlig, men författaren medger själv att den 

inte är uttömmande – i slutet av listan tillägger denne att det även “finns många andra ärenden 

som omfattas av gemensam beredning”.30 

 

                                                 
28 SB PM 2012:1, s. 5 
29 SB PM 2012:1, s. 6  
30 SB PM 2012:1 s. 7f  
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Om det mottagande departementets reaktion är negativ måste det ansvariga departementet 

acceptera ändringen eller ta upp överläggningarna i syfte att lösa tvisten; beredningen är aldrig 

avslutad förrän alla i samrådskretsen är överens.31  

 

Enligt ovannämnda promemoria ska den gemensamma beredningen inledas så tidigt som 

möjligt – detta för att berörda statsråd ska ha en reell möjlighet att påverka ärendets beredning 

och avgörande. I en något ålderstigen intervjuserie från 1974, utförd av Konstitutionsutskottet, 

framkom att ett sådant förfarande även hade andra fördelar. Flera kanslitjänstemän såg den 

gemensamma beredningen som en flaskhals “som hindrar att angelägna beslut att fattas snabbt 

om man inte på det mottagande departementet har resurser att omedelbart ta ställning i en 

fråga”. Finansdepartementet pekades upp som särskilt försenande, åtminstone under hösten då 

budgetarbetet upptar en stor del av deras tid. Kanslitjänstemännen uppgav att de genom att 

inleda den gemensamma beredningen tidigt undvek att behöva föredra ärendet inför resten av 

regeringen innan synpunkter från alla inblandade departement hunnit inhämtas. I samma 

intervjuserie framkom även riskerna med att inleda den gemensamma beredningen alltför tidigt; 

i värsta fall kan det egna departementet komma att bli uppbundet kring lösningar som 

departementschefen inte står bakom.32 

3. Tidigare forskning 

Med denna genomgång av de centrala begrepp som figurerar uppsatsen, ska vi, innan vi går 

vidare med själva undersökningen, även redogöra för den relevanta forskning som tidigare 

bedrivits på ämnet kollektivt beslutsfattande och Regeringskansliet. Det förra ämnet – hur makt 

och beslutsfattande de facto går till inom Regeringskansliet – är märkligt underteoretiserat, och 

har fram till nu i huvudsak besvarats med hänvisning till anekdotiska uppgifter från inblandade 

statsråds memoarer och intervjuer. 

 

Denna brist på grundliga studier av arbetet inom Regeringskansliet kompenseras till viss del, 

som Jörgen Hermansson pekar ut i sin bok Regeringsmakten i Sverige, av ett antal undantag. 

Dessa utgörs främst av Premfors och Sundströms Regeringskansliet från 2007, Torbjörn 

Larssons Regeringen och dess kansli från 1986 samt Olof Pettersons bok Maktens nätverk från 

                                                 
31 Ds 1998:38 s. 33 
32 KU1974:22, s. 139 
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1989 i vilken han kartlaggt departementens kontaktmönster. De två sistnämnda 

undersökningarna är av särskilt intresse för denna uppsats. De undersöker båda med hjälp av 

enkäter och intervjuer den horisontella samverkan i Regeringskansliet och ger en bild av 

departementens centralitet och relativa makt i regeringsarbetet. De har utgjort goda 

referenspunkter för analysen av denna undersökningens resultat, men precis som Hermansson 

skriver i nämnda bok förutsätter de “ytterligare information för att man ska kunna dra några 

skarpa slutsatser om maktförhållandet inom regeringen.”33 

 

För det vidare perspektivet på parlamentariska regeringar och den kollektiva beslutsprincipen i 

västeuropa är den redan nämnda antologin, redigerad av Blondel och Müller-Rommel, 

Governing Together: the Extents and Limits of Joint Decision-Making in Western European 

Cabinets, central. För det specifika perspektivet på Ett RK-reformen erbjuder Magnus 

Erlandssons avhandling, även den nämnd i inledningen, Striderna i Rosenbad. Om trettio års 

försök att förändra Regeringskansliet, en unikt grundlig empirisk genomgång av förloppen före 

och efter reformen.   

4. Material och metod 

Den valda operationaliseringen av regeringens kollektiva beslutsfattande blev, som nämndes i 

inledningen, användningen av den gemensamma beredningen. Detta är endast ett av totalt tre 

formella sätt regeringen arbetar över departementsgränser, men av tidsmässiga skäl fanns ingen 

möjlighet att studera alla, varför, av anledningar som presenteras nedan, denna undersökning 

uteslutande behandlar den gemensamma beredningen.  

 

Den gemensamma beredningen är i många avseenden den mest substantiella gestaltningen av 

regeringens kollektiva beslutsprincip. De övriga tillvägagångssätten är delning och allmän 

beredning. Delning är en rutinartad procedur där ärendet, efter att det föredragits för 

expeditionschefen och alltså i stort sett färdigställts, skickas ut till samtliga departement. Inget 

godkännande krävs från övriga departement för att ärendet under torsdagens 

regeringssammanträde ska kunna beslutas. 34 Delningen är av denna anledning inte en god 

indikator på hur kollektiv regeringens beslutsprocesser är de facto; i teorin skulle alla 

                                                 
33 Hermansson 2010 s. 16 
34 SB PM 2012:1 s. 17f 
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departement kunna dela ärendena flitigt och samtidigt helt avstå från att konsultera varandra i 

beredningsprocessen.   

 

Det andra formella sättet den kollektiva beslutsprincipen ges verklig innebörd i regeringens 

arbete är alltså den allmänna beredningen. Efter att regeringssammanträdena dröjer statsråden 

kvar och diskuterar ärenden som av olika anledningar inte kunnat lösas på en lägre nivå. Mötena 

protokollförs inte vilket gör dem svåra att studera.35 Vad mer är, är den föga representativ för 

hela regeringens beslutsprocesser eftersom det endast är statsråden som närvarar.  

 

Till skillnad från delning och allmän beredning, ger den gemensamma beredningen 

departementen en faktisk möjlighet att påverka varandras beredningsprocesser och beslut. Till 

att börja med måste det ansvariga departementet få ett uttryckligt godkännande av de 

departement som inkluderas i beredningen för att ärendet ska kunna beslutas vid 

regeringssammanträdet – ofta av flera tjänstemän.36 Och till skillnad från delning, där ärendet 

rutinartat skickas ut till alla andra departement, sker gemensam beredning endast efter att det 

ansvariga departementet gjort den aktiva bedömningen att andra departement berörs av ärendet. 

 

Materialet för undersökningen har utgjorts av koncepten till regeringens beslut. Sådana koncept 

finns för alla regeringsärenden och är det dokument som ligger till grund för regeringsbesluten. 

Det måste på detta dokument finnas angivet när ärendet beretts gemensamt och till vilka 

departement ärendet skickats i detta ändamål. På koncepten finns även signaturer som indikerar 

att ärendet godkänns av alla departement och enheter som inkluderats i den gemensamma 

beredningen.  

 

Undersökning var inledningsvis tänkt att baseras på material från samma sex departement ett 

år innan och ett år efter Ett RK-reformen: FI, JU, JO, U, UD och SB. Dessvärre visade sig SB:s 

material vara sekretessbelagt. Resten av materialet var offentligt. Trots detta fick UD:s material 

från första halvåret 1996 exkluderas från undersökningen av praktiska skäl. Material från juli 

1996 och bakåt arkiveras enligt UD:s så kallade dossier-system, i vilket det var alltför 

tidskrävande att få fram de enskilda beslutskoncepten. För symmetrins skull avstod jag 

följaktligen också att inkludera UD-material från första halvåret 1998.  

 

                                                 
35 Premfors & Sundström 2007, s. 53. 
36 SB PM 2012:1 s. 10f 
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I övrigt kan nämnas att Inrikesdepartementet, under de initiala månaderna 1996, hette 

Civildepartementet, men eftersom namnbytet inte åtföljdes av någon nämnvärd förändring av 

departementets organisation har jag valt att i denna undersökning inte åtskilja dem.  

 

Jag har sammanlagt gått igenom drygt 5700 ärenden, varav 1634 beretts gemensamt och därför 

kodats in i Excel tillsammans med sina diarienummer och information om vilka departement 

som inkluderats. Departementen har varit föremål för ett strategiskt urval i syfte att i möjligaste 

mån kunna säga något om de observerade regeringarna i dess helheter. Urvalet baseras dels av 

den bild av den moderna statens organisatoriska struktur som statsvetaren Richard Rose målade 

upp genom att studera 32 västliga nationer.37 Han menade att moderna statsapparaternas 

funktioner kan delas in i åtminstonne tre grupper som alla är ett resultat av en fortgående 

historisk process. Den första delen är den äldsta och går ut på att säkra statens överlevnad. Rose 

inkluderar här funktioner som försvar av den territoriella integriteten, upprätthållande av den 

inre ordningen samt säkrandet av resurser. Den andra delen sysslar med mobilisering av fysiska 

resurser - med utbyggnad av infrastruktur, jordbruk och industri. Den sista delen härstammar 

från det historiska skede då staterna började sörja för invånarnas sociala välfärd; staten har 

sedan dess en del som sysselsätter sig med att exempelvis utbilda och erbjuda sjukvård till 

medborgarna. Genom att välja ett departement från var och en av dessa statens delar – JU som 

representant för den första delen,  JO som representant för den andra och U och som 

representant för den tredje – undviker jag risken att generalisera egenskaper som endast 

stämmer för en del av staten.  

 

Jag känner mig vidare trygg i att Roses visserligen stiliserade bild går att applicera även på den 

svenska regeringen. I den redan nämnda nätverksstudien av Petersson från 1989, där 

Regeringskansliets tjänstemän intervjuas i syfte utreda det mellandepartementala samarbetet i 

Regeringskansliet, tycks departementen mycket riktigt samarbeta utefter de linjer som dras upp 

av Rose. Petterson fann det lämpligt att dela upp den del av staten med uppgift att säkra statens 

överlevnad i två subgrupper vilka han kallar ”samordning” och ”yttre säkerhet”. Jag valde att 

anamma Pettersons indelning och valde således att även studera FI som representant för den 

samordnande gruppen och UD för gruppen med namnet ”yttre säkerhet”.  

 

                                                 
37 Roses 1976, s. 247-289 
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Urvalet av Regeringskansliets departement gjordes även på basis av den bild Olof Petersson 

ger av den politiska maktens strukturella indelning i sin undersökning från 1986.38 Enligt denna 

finns det tre typer av departement: de med funktionellt avgränsade kompetensområden, de med 

sektoriellt avgränsade kompetensområden och de med ett territoriellt avgränsat 

kompetensområde. Huruvida en uppgift faller inom ett departements ansvarsområde bedöms, 

vid tillämpning av den funktionella avgränsningsprincipen, utifrån uppgiftens natur. Detta kan 

jämföras med en bedömning i vilken man den sektoriella avgränsningsprincipen tillämpas, i 

vilket fall det snarare är uppgiftens politiska sakinnehåll som är av vikt. Den territoriella 

avgränsningsprincipen tar avslutningsvis fasta på om uppgiften främst berör exempelvis lokala, 

nationella eller internationella förhållanden. Vi har konstruerat vårt urval på ett sådant vis att 

alla tre avgränsningsprinciper Petersson utpekar finns representerade i de utvalda 

departementen: FI och JU har funktionellt-, JO och U har sektoriellt-, och UD har territoriellt 

avgränsade kompetensområden. Jag har vidare varit noga med att inkludera både små och 

antagningsvis mer perifera departementen, och större departementen som kan antagas vara mer 

centrala.  

 

Med detta sagt är departementen inte helt representativa för regeringen i stort. Regeringen 

består av fler små och fler sektoriellt avgränsade departement än vad urvalet gör. På grund av 

urvalets ringa storlek har det inte varit möjligt att i urvalet återspegla de proportioner som råder 

mellan departementen i regeringen.  

 

Valet av mätpunkter –1996 och 1998 – grundar sig i ambitionen att isolera Ett RK-reformen 

och eliminera så många faktorer som möjligt som skulle kunna påverka den kollektiva 

beslutsprocessen i regeringen. Såväl 1996 som 1998 var Göran Persson statsminister och 

departementen indelade på ett närmast identiskt vis. 1999 bildades ett nytt näringsdepartement 

– av media kallat ”superdepartementet” – genom en sammanslagning av arbetsmarknads-, 

inrikes-, kommunikations- och närings- och handelsdepartementet. Detta benämns i 

statsvetaren Thomas Perssons avhandling Normer och nytta. Om de politiska drivkrafterna 

bakom Regeringskansliets departementsindelning som en av de största departementala 

förändringarna sedan den stora departementalreformen 1840.39 Att välja en mätpunkt efter 1998 

skulle på grund av superdepartementets tillblivelse milt uttryckt försvåra varje jämförelse, 

varför det alternativet fick uteslutas. Detta berövade oss dessvärre möjligheten att dra några 

                                                 
38 Petterson 1989, s. 19-32 
39 Persson 2003, s.167 
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slutsatser om vilka effekter Ett RK-reformen hade på Regeringskansliet i det längre 

perspektivet. 

5. Resultat och analys 

Denna del av uppsatsen kommer ägnas åt att presentera och analysera resultaten av 

undersökningen. Vi delar in denna presentation i tre delar; varje del behandlar var sin aspekt av 

användningen av den gemensamma beredningen som alla, på olika sätt, indikerar I vilken mån 

regeringen fattar beslut kollektivt. Den första aspekten är hur ofta departementen väljer att 

bereda sina ärenden gemensamt – ju oftare beredningen sker gemensamt, desto bättre 

förutsättningar har regeringen at fatta beslut kollektivt. Den andra aspekten av den 

gemensamma beredningen handlar om hur många departement som i regel inkluderas när 

departementen väl bestämmer sig för att bereda sina ärenden gemensamt. Här utgår vi ifrån att 

ju fler departement som inkluderas i varje gemensam beredning, desto bättre förutsättningar har 

regeringen att fatta sina beslut kollektivt. Den tredje aspekten av den gemensamma beredningen 

handlar om vilka departement som vanligen inkluderas i de gemensamma beredningarna. Här 

utgår vi ifrån att en regering där departementen involverar olika departement i sin 

beredningsprocess har större förutsättningar att fatta beslut kollektivt än en regering där 

departementen, när de väl väljer att bereda gemensamt, alltid inkluderar samma departement. 

5.1 Gemensam beredning - hur vanligt är det? 

Innan vi börjar analysera hur andelen gemensamma beredningar skiljer sig innan och efter 

reformen, följer här några kommentarer om det totala antalet studerade ärenden. Som tabell 4 i 

appendix visar ökar detta antal under mätperioden. Detta går inte i linje med den övergripande 

trenden av minskande antal regeringsärenden sedan 50-talet. Vissa departement – JU och 

framförallt FI – minskar emellertid det totala antalet beslutskoncept. Ökningen som observeras 

i övriga departement – JO, U och UD – kan möjligtvis förklaras med enhetsförflyttningar, alltså 

att enheter som 1996 tillhörde andra departement under mätperioden förflyttats till nämnda tre 

departement och på så vis gett dem fler personalresurser och arbetsuppgifter.  

 

Med detta sagt kan vi inledningsvis konstatera att ärenden i Regeringskansliet inte särskilt ofta 

bereds gemensamt. Som det framgår av tabell 1 nedan bereder regeringen endast en tredjedel 

av alla sina ärenden gemensamt, vilket är långt ifrån den idealtypiska parlamentariska 
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regeringen som bereder alla sina ärenden gemensamt. Det totala antalet gemensamma 

beredningar har visserligen ökat, men detta är marginellt och till största del en konsekvens av 

det totala antalet regeringsärenden ökat. Att den gemensamma beredningen används så pass 

sällan, och måste delvis bero på att, som redan nämnts i metodavsnittet, detta endast är ett av 

flera verktyg med vilket regeringen implementerar den kollektiva beslutsprincipen. Som vi 

diskuterat är dock den gemensamma beredningen på många sätt det mest substantiella verktyget 

varför siffrorna i tabellen inte utan vidare bör avfärdas.  

 

Tabell 1: Förhållandet mellan gemensamberedda ärenden och totalt 

antal beredda ärenden 

 1996 1998 Differens 

Antal gemensamma beredningar 807 827 20 

Antal regeringsärenden 2806 2889 83 

Andel gemensamma beredningar 28,8 % 28,6 % 0,2 

 

Eftersom denna undersökning inte inkluderat någon ytterligare mätpunkt har vi ingen 

uppfattning om hur andelen gemensamma beredningar förändras när ingen genomgripande 

reform av Regeringskansliets organisering genomförts. Vi kan därför inte utesluta att andelen 

gemensamma beredningar tidigare sjunkit, och i och med reformen stabiliserats. Eftersom 

denna hypotes saknar grund i tidigare forskning förefaller det emellertid för tillfället troligare 

att den bild vår undersökning gett av Ett RK-reformens oförmåga att i detta avseende förändra 

regeringens beslutsprocesser återspegla verkligheten.    

 

Det finns emellertid skäl att nyansera ovannämnda bild. Studerar vi hur enskilda departementen 

utvecklas under mätperioden kan vi observera vissa variationer. Den uteblivna förändringen 

som noterats i de ovan presenterade aggregerade siffrorna är delvis en effekt av att somliga 

departement ökat frekvensen med vilken de bereder gemensamt, medan somliga minskat denna, 

varför nettoeffekten blivit noll.  
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Som figur 1 visar tycks nästan alla departement ha minskat frekvensen med vilken de bereder 

gemensamt mellan mätpunkterna – endast UD skiljer sig från mängden i detta avseende. UD 

genomgår den enda verkligt markanta förändringen under den studerade perioden; de ökar 

tydligt den frekvens med vilken departementet bereder gemensamt.  

 

I och med att den bild av UD som presenteras i denna och övriga tabeller och figurer endast 

bygger på data från det sista halvåret 1996 och 1998, bör dock siffrorna från just UD betraktas 

kritiskt; möjligen är det så att bilden skulle se annorlunda utom hela året gestaltades i tabellen. 

Utgår vi ändå från att siffrorna avspeglar verkligheten förefaller det orimligt att Ett RK-

reformen skulle kunna förklara förändringen i UD:s beredningsprocess. Reformen riktar sig 

inte specifikt till UD och har heller inga beståndsdelar som påverkar UD mer än något annat 

departement. Att utveckla förklaringsmodeller till de observerade förändringarna faller utanför 

ramarna för denna undersökning, men vi kan alltså fastställa att just denna förändring svårligen 

förklaras med Ett RK-reformen.  

 

Alldeles oavsett UD tycks trenden vara tydlig; den stora majoriteten studerade departement 

bereder efter reformen mindre gemensamt och fattar i det avseendet sina beslut mindre 

kollektivt, om än marginellt. I teorin skulle RK-reformen kunna orsakat detta. Det skulle kunna 

vara så, att den centralisering som reformen innebar, fick som konsekvens att departementen i 

större utsträckning än tidigare funnit det tillräckligt att inkludera SB och andra centrala 

departement i sina beredningsprocesser och därför minskat frekvensen med vilken de 

gemensambereder med andra departement. Denna förklaringsmodell tycks dock inte stämma 

överens med empirin, vilket vi snart ska se; när vi senare tittar närmare på hur nätverken i 

1
1
,1

3
2
,7

2
1
,9

7
0
,5

3
7
,4

9
,6

2
6
,9

1
6

6
6
,3

5
0

F I J O J U U U D

A
N

D
E

L
 I

 P
R

O
C

E
N

T

DEPARTEMENT

FIGUR 1:  FÖRHÅLLANDET MELLAN 
GEMENSAMBEREDDA ÄRENDEN OCH TOTALT 
ANTAL BEREDDA ÄRENDEN PER DEPARTEMENT

1996 1998



20 

Regeringskansliet förändrats kommer vi att se att departementen inte i någon nämnvärd 

utsträckning bereder oftare med SB eller andra centrala departement. I brist på 

förklaringsmodell kan vi därför inte annat än avfärda hypotesen att Ett RK-reformen ligger 

bakom den observerade minskade frekvensen gemensamma beredningar. 

 

Såväl innan som efter reformen bereder FI, som vi kan se i figur 1, mycket sällan gemensamt. 

Detta kan tyckas förvånande med tanke på den viktiga samordnande roll departementet innehar. 

Tar man följande faktum i beaktande blir trenden dock något mer förklarlig: lejonparten av alla 

gemensamma beredningar i Regeringskansliet inkluderar uteslutande Finansdepartementets 

budgetavdelning – under materialinhämtningen stod det klart att även FI:s enheter i regel 

inkluderar budgetavdelningen när de bereder sina ärenden. När FI inkluderar 

budgetavdelningen i sin beredningsprocess genomför de emellertid inte en gemensam 

beredning, eftersom endast ett departement är inkluderat. Resultatet blir att FI verkar bereda 

gemensamt mycket mer sällan än om exempelvis budgetavdelningen legat i ett annat 

departement. Av denna anledning vore det intressant att jämföra hur andelen gemensamma 

beredningar ser ut exklusive de som går till FI, alternativt koda alla beredningar över 

enhetsgränser som gemensamma.  

 

Utöver FI bereder även JU i mindre utsträckning än genomsnittet gemensamt, såväl innan som 

efter reformen. Att just dessa departement särskiljer sig kan eventuellt förklaras av att 

framförallt FI, men även JU, tillhör vad Torbjörn Larsson kallar ”särskilda ombud för 

regeringens politik”40. Till skillnad från fackdepartementen har dessa departement ett 

helhetsperspektiv på regeringsarbetet vilket rimligen får konsekvenser för hur ofta de väljer att 

bereda gemensamt – att som departement inneha en samordnande funktion torde i teorin, men 

även, vad det verkar, i praktiken innebära att vara mål snarare än källa för den gemensamma 

beredningen.  

 

Att FI och JU båda är stora departement – och därför har större ekonomiska och 

personalmässiga resurser att isolera sig – tycks inte vara någon avgörande förklaring till dess 

beteende eftersom UD till skillnad från dem ofta bereder gemensamt, trots att det också är ett 

stort departement. Möjligtvis spelar det roll att UD till skillnad från FI och JU har ett 

kompetensområde som begränsas territoriellt snarare än till exempel funktionellt eller 

                                                 
40 Larsson 1987, s. 126 
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sektoriellt.41 I och med att det enda kriteriet för att ett ärende ska falla under UD är att det berör 

utlandet, bereder UD ärenden med mer diversifierat sakinnehåll än department med exempelvis 

sektoriellt avgränsade kompetensområden, varför det inte är orimligt att anta att de oftare 

behöver inkludera andra departementen.  

 

Ett kompletterande förklaringsförsök till varför FI och JU utmärker sig med att både innan och 

efter reformen sällan bereda gemensamt skulle kunna för skulle kunna härledas ur följande 

hypotes: möjligtvis är det så att presidentialiseringen av styrelseskick drabbar olika delar av en 

stat olika snabbt. Möjligtvis drabbar samhällets ökade komplexitet i första hand de departement 

som ansvarar för samhällets basfunktioner; det är inte ett orimligt antagande att exempelvis 

utbildning och jordbruk påverkas mindre av teknikutveckling och befolkningstillväxt än vad 

statens basfunktioner – exempelvis vårt juridiska och finansiella system – gör. Detta skulle i så 

fall förklara varför just FI och JU, i större utsträckning än övriga studerade departement, valt 

att bortprioritera de tids- och energikrävande gemensamma beredningarna.  

5.2 Antal departement involverade i en gemensam beredning – hur kollektiv är den 
gemensamma beredningen egentligen? 

Att, som vi gjort ovan, studera hur ofta departementen bereder gemensamt ger inte en tillräckligt 

bra bild av regeringens beslutsprocesser eller samordningen mellan departementen; för att få en 

god bild av detta måste vi även vara uppmärksamma på hur dess gemensamma beredningar ser 

ut, eller mer precist, hur många departement som vanligen involveras. Ett RK-reformen skulle 

hypotetiskt sett ha kunnat lyckats göra regeringen mer kollektiv även om den inte lyckats få 

departementen att bereda gemensamt oftare; så länge reformen fått departementen att inkludera 

fler departement i sina gemensamma beredningar måste den anses framgångsrik i sitt försök att 

stärka den kollektiva beslutsprincipen i regeringen.  

 

                                                 
41 För närmare diskussion om strukturering av politiska makten se: Petterson 1989, s. 19-32 
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 Vi måste dock konstatera att inte heller denna aspekt av den gemensamma beredningen 

förändrats nämnvärt. Såväl innan som efter reformen bereds ärenden vanligen av två 

departement i de fall de bereds gemensamt; som vi ser i tabell 2 sker drygt 70 procent av alla 

gemensamma beredningar mellan två departement. Det genomsnittliga antalet inkluderade 

departement per gemensam beredning, utöver det ansvariga departementet, ökar visserligen 

under mätperioden, men denna ökningen är marginell; medelvärdet stiger från 1,48 till 1,54. 

Som figur 3-5 i appendix visar tycks den knappa förändringen främst bero på att andelen 

ärenden där tre eller fler departement utöver det ansvariga involverats tycks ha ökat något. 

Denna ökning har skett på bekostnad av andelen ärenden där endast ett departement utöver det 

ansvariga involverats. I och med 

att graden med vilken de 

studerade departementens 

beslutsprocesser blivit mer 

kollektiva efter reformen är så 

liten, kan vi dock inte utesluta att 

förändringen beror på slumpen.  

 

Genom att titta närmare på förändringarna i de enskilda departementen får vi ett mer 

mångfacetterat svar på frågan huruvida antalet inkluderade departement per gemensamma 

beredningen förändrats under den studerade perioden. Bakom den stabila och oföränderliga bild 

av Regeringskansliet som de aggregerade siffrorna för samtliga studerade department ger, 

döljer sig vissa markanta förändringar i framförallt FI och JU.   

 

Som figur 3 – 5 i appendix visar tycks dessa två departement i vanlig ordning bete sig säreget. 

En större andel av de båda departementens gemensamma beredningar inkluderar efter reformen 

endast ett annat departement. Denna ökning har nästan uteslutande skett på bekostnad av den 

kategori ärenden där totalt tre departement varit involverade i beredningen; andelen ärenden 

tillhörande denna kategori halveras till antalet för både JU och FI. Dessa båda departement har 

i detta avseende blivit mindre kollektiva i sina beslutsprocesser efter reformen.  

 

Den ovannämnda förändringen är tillräckligt stor för att inte utan vidare kunna tillskrivas 

slumpen. Som vi diskuterat är det svårt att se hur Ett RK-reformen, som ju var ämnad att öka 

de kollektiva inslagen i regeringens beslutsprocesser, fått motsatt effekt. Den utveckling som 

FI och JU genomgått kan därför svårligen bero på reformen. Denna undersökning gör som sagt 

Tabell 2: Antal involverade departement i den 

gemensamma beredningen 

 1996 1998 

Två departement 74 % 71,8 % 

Tre departement 16,9 % 16,7 % 

Fler än tre departement 9,2 % 11,5 % 
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inga anspråk på att finna förklaringar för de observerade variationerna, men möjligtvis är det 

så, att den ovan presenterade hypotesen om presidentialiseringens snedfördelade effekt, även 

kan användas som förklaringsmodell för FI:s och JU:s utveckling. Att denna långa och 

långsamma utveckling på bara två år skulle ha hunnit utöva en märkbar effekt på 

departementens arbete är emellertid inte på något vis självklart.  

 

Övriga departement har i olika utsträckning ökat det genomsnittliga antalet inkluderade 

departement per gemensam beredning. JO och U, vilka båda är representanter för den i 

regeringen dominerande departementstypen med sektoriellt avgränsade kompetensområden, 

skiljer sig något från UD. De förra ökar tydligt det genomsnittliga antalet departement per 

gemensamma beredningen. Denna ökning sker främst i kategorin gemensamma beredningar 

där totalt fyra eller fler departement är inkluderade. Utvecklingen sker främst på bekostnad av 

den kategori gemensamma beredningar där endast två departement är involverade.  

 

JO genomgår en större förändring än övriga departement vilket kombinerat med det faktum att 

det redan innan reformen utmärkte sig genom att inkludera ett stort antal departement, gör JO 

till ett departement med ett särdeles kollektivt beslutsförfarande. 

 

Den positiva utvecklingen som figur 3 – 5 i appendix ger av JO, U och UD skulle möjligen 

kunna bero på Ett RK-reformen. Möjligtvis resulterade exempelvis den ökade 

personalmobiliteten faktiskt, som avsett, i en gemenskap kanslitjänstemännen emellan, som i 

sin tur ökade de kollektiva inslagen i regeringens beslutsprocess. Det är om inte annat troligt 

att den bland kanslitjäntemännen rådande konsensus om behovet av ett mer samordnat och 

samarbetande Regeringskansli, som bland annat uttrycktes i de ovan studerade utdragen ur 

Klara-Posten, påverkade nämnda tjänstemäns förfarande i regeringsarbetet och resulterade i 

mer kollektiva beslutsprocesser.  

 

Frångår vi tillfälligtvis Ett RK-reformen som förklaringsmodell, är det i teorin inte orimligt att 

vårt inträde i EU haft olika konsekvenser för olika typer av departement. Vissa departement har 

större samröre med EU. JO är ett sådant exempel, som på grund av den gemensamma 

jordbrukspolitiken har större samröre med EU än andra. U är ett annat exempel, som fått 

närmare kontakter med EU än andra i och med Erasmusprogrammen. Antagandes att ett 

departement som inleder ett mer intensivt samröre med EU följaktligen börjar bereda sina 

ärenden med nya departement, som exempelvis UD och SB, skulle detta kunna förklara den 
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observerade förändringen. Vi kommer emellertid empiriskt visa att denna hypotes är orimlig, 

eftersom varken JO eller U bereder med dessa departement i någon avsevärt större utsträckning 

efter reformen.  

 

Innan vi går vidare ska vi kort kommentera UD:s utveckling. UD beter sig precis som i tidigare 

delar av analysen som JO och U, men uppvisar även vissa skillnader. Likt JO och U ökar UD 

det genomsnittliga antalet involverade departement i de gemensamma beredningarna, men till 

skillnad från JO och U syns denna ökning emellertid inte i kategorin gemensamma beredningar 

som involverar fyra eller fler departement - denna kategori minskar tvärtom. Ökningen sker 

uteslutande i den kategorin ärenden där två departement utöver UD själv inkluderas. Vi kommer 

i en senare del av analysen se att detta till största del beror på att FÖ och FI oftare inkluderas 

1998. 

5.3 Nätverken i Regeringskansliet - vilka departement inkluderas i de gemensamma 
beredningarna? 

Att involveras i en gemensam beredning är att ges en möjlighet att påverka andra departements 

beredningsprocesser och beslut. Det är således en form av makt. Den kollektiva 

beslutsprincipen innebär att alla departement ska vara involverade i alla ärenden, och varje 

segmentering vore följaktligen en kränkning av den kollektiva principen. Denna princip uppnås 

naturligtvis aldrig fullt ut i verkligheten. Precis som Olof Petterson uttrycker det så suggererar 

visserligen grundlagen "bilden av en enhetlig statsvilja som förkroppsligas i regeringens 

gestalt”, men ”som i alla kollektiv måste det finnas spänningar, motsättningar, dynamik och ett 

ständigt givande och tagande, kompromissande och improviserande".42 Vi kommer i denna del 

av vår analys titta närmare och identifiera segmenten i regeringen. Vi kommer att undersöka 

hur dessa påverkats av Ett RK-reformen – hur nätverken i Regeringskansliet utvecklats under 

mätperioden – för att senare kunna dra slutsatser om vad detta innebär för regeringens 

möjligheter att fatta sina beslut kollektivt. 

  

                                                 
42 Petterson 1989, s. 12 
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Innan den bild av regeringens gemensamma beredningar som ges i figur 2 analyseras vidare är 

det viktigt att understryka resultatet till viss del är snedfördelat. Det faktum att jag inte haft 

möjlighet att studera alla departement i regeringen 1996 och 1998 är inte utan otrevliga 

konsekvenser. Bilden av hur ofta de studerade departementen inkluderas i andra departements 

gemensamma beredningar kommer exempelvis ge sken av att inkluderas mer sällan än de 

verkligen gör. Detta eftersom de studerade departementen inte kan bereda gemensamt med sig 

själva. Denna snedfördelande effekt drabbar de studerade departementen som bereder mycket 

gemensamt hårdast, exempelvis U och UD.  

 

Med detta sagt visar figuren ändå klart och tydligt att nätverken inte förändrats annat än 

marginellt under den studerade perioden. De tendenser som uppvisas stämmer även väl överens 

med de tendenser som exempelvis Larssons nätverksstudie från 1989 påvisade, vilket tyder på 

att nätverken är stabila över tid.43  

IN, A och FI genomgår ändå en nämnvärd förändring under mätperioden. De inkluderas oftare 

efter reformen. Dessa departement är de som redan 1996 oftast inkluderades i den gemensamma 

beredningen. FI inkluderas exempelvis oftare än något annat departement – nästan hälften av 

alla gånger ett departement involveras i en gemensam beredning så är det FI som involveras. 

Tendens att inkludera departement som redan 1996 inkluderades mer än genomsnittet har 

förstärkts, och detta på bekostnad av de departement som 1996 inkluderades sällan – 

exempelvis JO och KU, K, S och U – innebär att de studerade departementen efter reformen i 

snitt samarbetar med en snävare skara departement. Tar man i beaktande att alla departement i 

                                                 
43 Larsson 1986, s. 131-146 
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en idealtypisk parlamentarisk regering inkluderar alla departement i alla ärenden, tycks den 

observerade utvecklingen distansera regeringen från denna idealtyp. De rör sig snarare mot dess 

motsats: en regering där alla gemensamma beredningar initieras av samma departement, och 

som dessutom alltid inkluderar samma andra departement. Vi måste med andra ord dra 

slutsatsen att de studerade departementen blivit mindre kollektiva i sina beslutsprocesser, om 

än marginellt.  

 

Som vi varit inne på tidigare strider denna typ av avsteg från den kollektiva beslutsprincipen 

inte nödvändigtvis med intentionerna bakom Ett RK-reformen. Som Magnus Erlandsson visat 

i sin avhandling var ett planerat, och för vissa välkommet, mål med reformen att 

Regeringskansliet skulle bli mer centraliserat. Av figur 3 att döma är det just detta som skett; 

de centrala departementen har blivit än mer centrala. Huruvida det är reformen som ligger 

bakom detta, eller om det går att finna andra anledningar är emellertid svårt att säga. 

 

Genom att övergå till att analysera figur 6 - 10 i appendix som visar förändringarna som de 

specifika departementen genomgått, ser vi att både JO och U efter reformen i större utsträckning 

än tidigare avstår från att inkludera FI i förmån för andra departement. Deras beredningsprocess 

utvecklas med andra ord till att bli mer kollektiv under mätperioden, även om denna utveckling 

inte är lika tydlig för U. Medan JO, i jämförelse med de övriga studerade departementen, 

genomgår en av de större förändringarna mellan mätpunkterna, genomgår U en av de mindre 

förändringarna.  

 

Skaran departement som FI i allmänhet väljer att bereda gemensamt med tycks i motsats till 

övriga departement minska mellan mätperioden; 1998 bereder FI oftare med departement som 

A, N och JU och det på bekostnad av de mindre departementen som i allmänhet inkluderas mer 

sällan. Detta särskiljer FI från JU som utvecklas i motsatt riktning. 1998 bereder JU mer sällan 

med framförallt FI och inkluderar istället departement som det tidigare ofta valt att exkludera 

från sin beredningsprocess – exempelvis A och N. Vi kan sammanfattningsvis konstatera att 

den tendens som observerats i övriga delar av vår analys bryts – att FI och JU till skillnad från 

tidigare inte utvecklats på ett likartat sätt under mätperioden i detta avseende.  

 

Sammanfattningsvis tycks JO, U och JU i detta avseende få en mer kollektiv beredningsprocess 

efter reformen, medan UD och FI får en mindre kollektiv beredningsprocess. Av de studerade 

departementen verkar FI och JO vara de enda departement som har en stor spridning på de 
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departement de väljer att inkludera, medan övriga departement i allmänhet bereder med samma 

syskondepartement. Denna bild är tillräckligt spretig för att göra Ett RK-reformen till en orimlig 

förklaring. 

 

Figur 6 - 10 i appendix illustrerar som sagt vilka de specifika departementen inkluderar i sin 

gemensamma beredning innan och efter reformen. Genom att studera dessa kan vi skaffa oss 

en bild av nätverken i Regeringskansliet. I och med att urvalet är konstruerat utefter Peterssons 

undersökning från 198944 i syfte att få fram fem representanter för fem olika segment av 

regeringen, ser vi mycket riktigt att de studerade departementen tillhör olika segment. Att U i 

fler fall än genomsnittet väljer att bereda med S och A, som tillsammans med just U tillhör det 

av Petersson utpekade segment med ansvar för medborgarnas sociala välfärd, eller att JO oftare 

väljer att bereda med M och N som utgör det segment av Regeringskansliet som hänger sig åt 

vad Peterson kallar ”mobilisering av fysiska resurser”, är exempelvis en följd av detta. Vi ser 

vidare, i linje med samma resonemang, att FI, JU och UD – alla representanter för den grupp 

departement som hänger sig åt ”statens basaktiviteter”, ofta inkluderar varandra i beredningen 

av sina ärenden. 

 

Att de studerade departementen tillhör olika segment av regeringen förklarar varför de bereder 

med olika departement, men vissa olikheter mellan exempelvis JO och U är emellertid mindre 

väntade och erbjuder argument mot att de skulle tillhöra en grupp departement som beter sig 

likartat. U inkluderar oftare än något annat objekt för vår undersökning FI i sin gemensamma 

beredning, medan JO inkluderar FI i mindre utsträckning än alla andra departement. Detta beror 

istället antagligen på att JO inte finansierar sin verksamhet nationellt utan med EU-medel, 

varför de inte behöver en lika intim kontakt med U.   

 

Det är svårt att fastslå om JU och FI, som ju tidigare tenderat att bete sig likadant, fortsätter att 

göra så när det kommer till att välja vilka departement som inkluderas i den gemensamma 

beredningen. Bilderna av de två departementen som ges av figur 6 och 8 i appendix låter sig 

inte enkelt jämföras. Detta beror på att FI inte bereder med sig själv, och därför har en mycket 

större spridning på departementen de väljer att inkludera i sina gemensamma beredningar än 

övriga studerade department, eftersom dessa övriga studerade departement i så stor utsträckning 

gemensambereder med FI. Trots detta, kan man finna indicium på att de tillhör samma segment 

                                                 
44 Petersson 1989, s. 60-66 
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av Regeringskansliet. Båda departementen bereder ofta med varandra, och båda departementen 

bereder oftare än genomsnittet med A, N och UD. Men medan JU har en mycket liten spridning 

på departementen de väljer att inkludera i sina gemensamma beredningar – de bereder nästan 

aldrig gemensamt med något av de mindre departementen – så har FI alltså en mycket stor 

spridning på departementen de väljer att bereda gemensamt med.  

 

En intressant anekdot i sammanhanget är att vi fann indicium som talade emot det centrala 

antagandet i presidentialiseringstesen: att statsministern och statsministerns kontor stärkt sitt 

inflytande sedan andra världskriget. Vår studie visar att SB mycket sällan inkluderas i den 

gemensamma beredningen, detta trots den uttryckliga uppmaningen från SB att inkludera dem 

i diverse ärenden som de tycks bedömma vara av betydelse.45 SB får alltså sällan möjlighet att 

påverka övriga departements beredningsformer. Detta förändras inte under den studerade 

mätperioden. Denna bild av SB stämmer inte överens med tidigare forskning. I exempelvis 

Torbjörn Larsson studie från 1989, där en stor mängd kanslitjänstemän fått berätta vilka andra 

departement de oftast har kontakt med, så framstår SB som central i regeringsarbetet. Vi kan 

därför endast anta att SB utöver sitt inflytande genom andra medel än den gemensamma 

beredningen – möjligtvis informella medel.  

6. Slutsats 

Undersökningen av Ett RK-reformens konsekvenser på regeringens tillämpning av den 

kollektiva beslutsprincipen har visat att dessa konsekvenser endast varit marginella. Detta gäller 

för alla tre studerade aspekter av den gemensamma beredningen. För det första är andelen 

gemensamma beredningar nästan på decimalen lika stor efter som innan reformen. För det andra 

inkluderar de studerade departementen, utöver sig själva, i snitt runt 1,5 departement i sin 

gemensamma beredning såväl innan som efter reformen. Och både innan och efter reformen 

bereder de studerade departementen med i stort sett samma departement – i de flesta fall med 

FI. 

 

Detta resultat erbjuder ett argument för att Ett RK-reformen inte var särskilt framgångsrik när 

det kommer till att uppfylla de mål som föranledde den. Att döma av den gemensamma 

beredningen – en av den mest substantiella gestaltningen av den kollektiva beslutsprincipen i 

                                                 
45 SB PM 2012:1, s. 10 
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regeringen – har Regeringskansliet varken blivit mer samordnat eller centraliserat efter 

reformen. Departementen fortsätter att vara isolerade och SB fortsätter att spela en lika liten 

roll i de övriga departementens beredningsprocesser. Resultatet från denna undersökning 

stämmer in i den kör av utsagor från statsvetare som tidigare granskat Regeringskansliet och 

bedömt den vara svårförändrad och nästintill immun mot politiska försök att påverka den.46 Inte 

ens demokratins genombrott tycks ju ha haft några genomgripande effekter på dess interna 

arbetsprocesser.47  

 

Vi noterar emellertid en del mindre förändringar i de enskilda departementen. Den bild de 

aggregerade siffrorna ger av Regeringskansliet som oförändrad av Ett RK-reformen, tycks till 

viss del bero på att de enskilda departementen förändrats i olika riktningar, vilket sammanslaget 

gett en liten nettoeffekt. Vi ser till exempel att alla departement utom UD bereder gemensamt 

något mer sällan efter reformen, men att detta inte syns i de aggregerade siffrorna eftersom UD 

ökar andelen gemensamma beredningar markant.  

 

Vad som mer framgår av undersökningen är att det tycks finnas ett samband mellan å ena sidan 

den observerade storleken och riktningen på de förändringar som observerats i de enskilda 

departementen, och å andra sidan om det enskilda departementen har ett kompetensområde som 

avgränsas sektoriellt, funktionellt eller territoriellt. FI och JU, som båda är departement med 

funktionellt avgränsade kompetensområden, tycks vara de departement där minskningen av de 

kollektiva inslagen i beslutsprocessen är störst. I alla tre aspekter av den gemensamma 

beredningen som studerats blir dessa departements gemensamma beredning mindre kollektiv; 

de bereder mer sällan, de bereder med färre departement per gemensam beredning och de 

vänder sig i större utsträckning till ett fåtal departement efter reformen. Dessa förändringar är i 

allmänhet små, men tendensen finns där trots allt. 

 

JO och U, som båda är departement med sektoriellt avgränsade kompetensområden, minskar 

även de andelen gemensamma beredningar under mätperioden. Till skillnad från FI och JU ökar 

dessa departement emellertid det genomsnittliga antalet departement med vilka de bereder 

gemensamt och bereder dessutom med en mer diversifierad skara departement än tidigare och 

blir i dessa avseenden något mer kollektiva när det kommer till att fatta beslut.  

 

                                                 
46 Erlandssom 2007, s. 3-7  
47 Premfors & Sundsström 2007, s. 32 
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Tydligast utveckling av alla studerade departement genomgår UD; detta territoriellt indelade 

departement är det enda departementet som genomgår en signifikant förändring under 

mätperioden. Alla tre studerade aspekter av UD:s beredningsprocesser blir mer kollektiva under 

mätperiodens gång. UD bereder oftare gemensamt, inkluderar i snitt fler departement och 

bereder dessutom med en mer diversifierad skara departement än tidigare. Att dess 

kompetensområde är territoriellt avgränsat utgör rimligen en del av förklaringen i och med att 

ärenden hamnar under UD:s ansvarsområde oavsett dess sakpolitiska innehåll så länge det har 

internationella implikationer. Detta lär medföra att UD:s ärenden, i snitt, berör fler departement 

än ärenden som faller under department med annorlunda avgränsat ansvarsområde.           

 

Vi har i undersökningen påvisat vissa intressanta generella förhållanden angående 

Regeringskansliets interna arbete. Dessa har sällan kopplingar till Ett RK-reformen, men säger 

något om de variationer i den svenska parlamentarismen som presidentialiseringstesen 

beskriver. Även dessa är således relevanta och förtjänar en kortare kommentar.  

 

Av de studerade departementen utmärker sig de funktionellt indelade departementen FI och JU 

som minst kollektiva, medan övriga departement placerar sig något närmare den idealtypiska 

parlamentariska regeringen. Detta kan, som ovan diskuterats, eventuellt förklaras med att 

framförallt FI, men även JU, har en samordnande funktion varför de ofta inkluderas i andras 

beredningar snarare än tvärtom. En annan viktig förklaring härur ur det faktum att FI, till 

skillnad från övriga departement, inte behöver utföra någon gemensam beredning för att 

inkludera budgetavdelningen i beredningen av ett ärende. I och med att kravet att inkludera 

budgetavdelningen i alla ärenden som berör budgeten tycks ha initierat en mycket stor del av 

de studerade gemensamma beredningarna, blir resultatet naturligt att FI bereder mer sällan.  

 

Ett kompletterande förklaringsförsök baseras på hypotesen att moderna stater utsätts för en allt 

tyngre arbetsbörda, och att denna fördelas ojämnt mellan staternas departement. Vi framhöll 

möjligheten att departement som U och JO inte behövde förhålla sig till den teknikutveckling 

och befolkningstillväxt, som på olika sätt innebär en ökad arbetsbörda för andra department. 

Av den anledningen kan de kosta på sig att bereda sina ärenden gemensamt ofta, trots att detta 

är en förhållandevis tids- och energikrävande process. Bortsett från JO som bereder mer sällan, 

antagligen för att de inte finansierar sin verksamhet nationellt utan med EU-pengar och därför 

inte behöver gemensambereda lika mycket med FI, bereder de sektoriellt och territoriellt 
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indelade departementen ofta gemensamt. De gemensambereder visserligen i allmänhet endast 

med ett eller två andra departement, men kontrasten mot FI och JU är noterbar.  

 

Det finns anledningen att anta att majoriteten av de departement som inte granskats i denna 

undersökning beter sig som U, JO och UD snarare än FI och JU, och att de två studerade 

regeringarna därför är mer kollektiva i sitt beslutsfattande än vad denna undersökning ger sken 

av. Precis som U, JO och UD är nämligen majoriteten av regeringens departement både 1996 

och 1998 sektoriellt eller territoriellt indelade departement utan något samordnande ansvar. Och 

precis som U, JO och UD är merparten av de exkluderade departementen sysselsatta med 

antingen rikets infrastruktur, rikets yttre säkerhet alternativ medborgarnas sociala välfärd. 

 

Med detta sag står det tydligt att regeringens kollektiva agerande ligger långt ifrån en 

idealtypisk parlamentarisk regeringens agerande. Möjligen finns det andra gestaltningar av den 

kollektiva beslutsprincipen som kompletterar den gemensamma beredningen, men den låga 

andelen gemensamma beredningar, kombinerat med det lilla antal department som i allmänhet 

är involverade i en gemensam beredning, kombinerat med att dessa involverade department i 

allmänhet utgörs av samma, centrala, departement, ger emellertid inga indicium på detta. Idén 

om kollektivt beslutsfattande tycks i Sverige inte vara förverkligad i praktiken, vilket är talande 

eftersom det i Sverige, enligt exempelvis Thiébault, råder särskilt goda förutsättningar för att 

det kollektiva beslutsfattandet faktiskt ska spela en roll.48  

 

Med detta sagt återgår vi till det jämförande perspektiv som präglat vår undersökning. Den bild 

som undersökningen gett av Ett RK-reformen som oförmögen att ändra Regeringskansliets 

interna samarbete är inte bara intressant per se, utan bidrar även till diskussionen om 

presidentialiseringen av det svenska statskicket. Resultatet säger inte mycket om 

presidentialiseringstrenden i ett mer vidgat perspektiv – för detta skulle fler mätpunkter behövas 

– men den erbjuder argument mot de som menar att Göran Persson, i och med bland annat Ett 

RK-reformen, accelerade denna trend. Persson uträttade mycket under sin långa tid som 

Sveriges statsminister, men just denna reform tycks inte ha tillskyndat presidentialiseringen av 

vårt styrelseskick i någon nämnvärd grad. Åtminstone inte inom den något snäva tidsram som 

vi i denna undersökning koncentrerat oss på.  

 

                                                 
48 Thiébault 1993, s. 78f 
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Vi kan avslutningsvis konstatera att undersökningens resultat väcker mer frågor än den 

besvarar. Vi har visserligen kunnat påvisa att förändringarna under mätperioden, om några, har 

varit marginella, men undersökningen skulle behöva kompletteras med interjuver av 

kanslitjänstemän inblandade i beredningsprocessen för att få en djupare förståelse av reformen. 

Genom intervjuer skulle exempelvis SB:s roll och detaljerna kring hur denna roll förändrats i 

och med reformen fastslås. En undersökning som utökade antalet mätpunkter skulle kunna 

undersöka den långsiktiga påverkan av reformen, och ställa de erhållna resultaten i förhållande 

till hur de kollektiva processerna förändras allt annat lika.  
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7. Källor och litteratur 

7.1 Källor 

Riksarkivet i Arninge, 2015-11-27 – 2015-12-08 

Finansdepartementets arkiv 

Koncept till regeringsärenden, B1 

Underserie A 

Jordbruksdepartementets arkiv 

Koncept till regeringsärenden, B1 

  Underserie A 

Justitiedepartementets arkiv 

 Koncept till regeringsärenden, B1 

 Underserie A 

Utbildningsdepartementets arkiv 

 Koncept till regeringsärenden, B1 

 Underserie A 

Utrikesdepartementets arkiv 

 Koncept till regeringsärenden, B1 

 Underserie A 

 

Regeringskansliets centralarkiv, 2015-11-16 – 2015-11-26  

Finansdepartementets arkiv 

Koncept till regeringsärenden, B1 

Underserie A 

Jordbruksdepartementets arkiv 

Koncept till regeringsärenden, B1 

  Underserie A 

Justitiedepartementets arkiv 

 Koncept till regeringsärenden, B1 

  Underserie A 

Utbildningsdepartementets arkiv 

 Koncept till regeringsärenden, B1 

 Underserie A 

Utrikesdepartementets arkiv 

 Koncept till regeringsärenden, B1 

 Underserie A 
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Appendix 

 

 

Tabell 3: Antal gemensamma 
beredningar per departement 

 1996 1998 

FI 101 80 

JO 105 107 

JU 176 125 

U 291 315 

UD* 134 200 

*Endast data för perioden juli-augusti  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4: Antal regeringsärenden 
per departement 

 1996 1998 

FI 911 833 

JO 321 398 

JU 803 783 

U 413 475 

UD* 358 400 

*Endast data för perioden juli-augusti 
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