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Kapitel 1: Inledning

Ledarskapsstil som politiskt fenomen
If one reduces politics to its bare bones, to what is most visible to most citizens, it is the national political leaders, both at home and abroad, that remain
once everything else has been erased; they are the most universal, the most
recognized, the most talked about elements of political life (Blondel, 1987:
1).

Nationella ledare är inte regelbundna och enhetliga politiska fenomen. Beskrivningar av regeringschefer i USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland
och många andra länder ger stöd för att det finns skillnader mellan ledare i
deras sätt att utöva rollen som regeringschef. Det finns med andra ord en
variation i ledarskapsstil (Errington, 2008; Greenstein, 2009a; Greenstein,
2009b; Helms, 2005; Hargrove & Owens, 1992; Kaarbo, 2001; Ruin, 2007).
Jämförelser kan göras mellan den analyserande amerikanska presidenten
John F. Kennedy och den impulsiva George W. Bush (Greenstein, 2009a),
liksom mellan den visionära tyska förbundskanslern Willy Brandt och den
politiskt effektiva efterträdaren Helmut Schmidt, eller mellan den dominanta
brittiska premiärministern Margaret Thatcher och den konsensusinriktade
John Major (Helms, 2005). Skillnader i regeringschefers ledarskapsstil har
observerats inom såväl samma politiska system som inom samma land och
rent av inom samma nationella politiska parti.
Förutom att regeringschefer företräder partier med olika politiska intentioner är det rimligt att anta att det är till följd av just dessa skillnader som
det finns ett stort intresse i massmedia och allmän debatt för vem som blir
vald till regeringschef och hur denna utövar ämbetet. Utan skillnader är kontinuerlig analys överflödig. Det är också rimligt att anta att ett sådant uppmärksammat politiskt fenomen som regeringschefers ämbetsutövning är ett
fokusområde för statsvetenskaplig forskning och att de faktorer som har
bäring på dessa politiska ledares möjligheter och sätt att utöva ämbetet
granskas i detalj. Detta är långt ifrån fallet, i synnerhet i parlamentariska
demokratier.
Det finns emellertid skäl för den statsvetenskapliga kunskapsbristen om
politiska ledares stil. Samtidigt som skillnader i ledarskapsstil tycks tydliga
finns det inflytelserik statsvetenskaplig teori som leder oss att tro att institu15

tioner kraftigt begränsar politiska ledares möjlighet att sätta sin prägel på
utövandet av rollen som regeringschef. Ledare är enligt institutionell teori
snarast att betrakta som marionetter som dirigeras av formella regler och
informella normer (Peters, 2005). I den utsträckning offentliga organisationer präglas av att de har förutbestämda och återkommande rutiner (Jones,
2001: 4-6) så torde ledare närma sig en given position inom samma organisation på samma sätt. Politiska ledare i liknande situationer och i samma
eller liknande system skulle därför bete sig på snarlikt sätt utan större variation. Institutioner som förklaringsfaktor uppfyller statsvetarens önskan om
att studera regelbundenheter och har tillskrivits stor betydelse för att förklara
politiskt ledarskap.
Trots institutionella likheter, inom system, länder och partier, finns dokumenterade skillnader i regeringschefers ledarskapsstil. Institutionell teori
tycks således inte kunna ge fullständiga svar om varför politiska ledare skiljer sig åt i sin ämbetsutövning. Regeringschefers ledarskapsstil är följaktligen mer än en funktion av de rådande reglerna och normerna i exempelvis
Vita huset, 10 Downing Street eller Rosenbad. Denna avhandling vänder sig
mot den snäva utgångspunkten att ledarskapsstil är ett direkt utfall av en
ledares institutionella omgivning och den lika förenklade ståndpunkten att
institutioner inte har någon betydelse överhuvudtaget. Istället studerar avhandlingen politisk ledarskapsstil och dess bakgrund med utgångspunkt i
samspelet mellan institutionella ramar och ledares personlighet.
Avhandlingens ambition är att ta sig an detta tema med fokus på Sverige
och fyra svenska statsministrar under perioden 1976-2006: Thorbjörn Fälldin, Ingvar Carlsson, Carl Bildt och Göran Persson. Svenska statsministrar är
förvisso underkastade de normer och regler som finns i Sverige och det
svenska Regeringskansliet, men de har också, liksom andra regeringschefer,
personliga egenskaper och tolkar rollen som statsminister på olika sätt. I
avhandlingen anförs att statsministrar har möjlighet att utveckla sitt eget sätt
att leda, sin egen ledarskapsstil. Som chef för regeringen har denna individualitet betydelse för hur regeringen arbetar. Ledarskapsstil är därför ett centralt studieobjekt för att förstå dynamiken i politiska processer i allmänhet
och regeringens arbete i synnerhet. Det är därför viktigt med systematiska
beskrivningar, jämförelser och förklaringar av statsministrars ledarskapsstil.
Genom att använda den kunskap som finns om ledarskapsstil i andra politiska kontexter än Sverige och andra forskningsfält än statsvetenskap kan vi
närma oss förklaringar till varför skillnader i ledarskapsstil existerar trots
institutionella likheter. Det är denna individuella ledarskapsstil och dess
bakgrund som den här avhandlingen handlar om.
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Varför studera politisk ledarskapsstil?
Ett grundläggande antagande för ledarskapsforskare är att individer och deras personlighet kan ha betydelse för politiska processer och utfall. Den kontext som de verkar i utgör den scen på vilken de uppträder, men politiska
ledares personlighet kan påverka - hur regeringar sätts samman och organiseras, hur samarbete med andra politiska aktörer utvecklas, ledarnas benägenhet för att hamna i politiska skandaler, hur politiska händelser hanteras
samt hur hela befolkningars motiv och moraliska värderingar utvecklas.
Den kanske mest uppmärksammade påverkan sker när stater hanterar internationella kriser. President John F. Kennedys pragmatism, öppenhet för
diskussion och erfarenhet av internationella konflikter var helt avgörande för
att Kubakrisen 1962 fick en fredlig upplösning. JFK gick emot flera av sina
nära rådgivare som förespråkade direkt konfrontation med Nikita Chrusjtjov
och Sovjetunionen (Cottam m.fl., 2004: 97. Se också Allison & Zelikow,
1999). Mahatma Gandhi anges som ett exempel på en transformativ ledare,
som genom ett moraliskt ledarskap lyckades identifiera den indiska befolkningens underliggande motiv. Genom ömsesidig utveckling av ledarens
(Gandhi) och följarnas (befolkningen) hopp och förväntningar skapades en
grund för politiska framgångar (Burns, 2003: 152-158). Adolf Hitler är ytterligare ett exempel på en ledare vars personlighet framhålls som en faktor av
avgörande betydelse för den politiska utvecklingen i världen under 1930och 1940-talet. Hitlers ambitioner skilde sig från både de militära och de
politiska rådgivarnas. Forskare menar att de flesta tyskar ville återfå de landområden som Tyskland innehaft före Versaillefreden, det var endast Hitler
som hade en idé om kontinentalt herravälde. Motståndet mot Hitlers planer
manifesterades bl.a. genom att Berlinarna vände de tyska soldaterna ryggen
när de gick genom Berlin för att tåga mot Tjeckoslovakien. Lika ensam var
Hitler om att förespråka en invasion av Ryssland. Nazitysklands agerande
går därför inte alls att förstå om man inte förstår Adolf Hitler som person
(Byman & Pollack, 2001: 115-121).
Demokratiskt valda politiska ledares möjlighet att agera som de vill, deras
handlingsutrymme (Möller, 2009), begränsas emellertid av såväl formella
som informella regler för hur de ska agera. Medan en diktator i det närmaste
har obegränsat handlingsutrymme har demokratiska ledare per definition en
mer kringskuren maktställning. Handlingsutrymmet för politiska ledare skiljer sig åt även mellan demokratiska system. I en jämförelse mellan presidenter och stats- eller premiärministrar framstår tydliga skillnader. Den amerikanske statsvetaren Fred I. Greenstein menar att om en högre makt hade fått
konstruera en demokrati där en person på toppen i en hierarki hade politiskt
inflytande skulle det kunna vara USA (Greenstein, 2004: 3). Skillnaden mot
exempelvis de nordiska ländernas parlamentariska struktur och tradition är
påtaglig.
17

I kontrast till den multidisciplinära ledarskapsforskningen finns det en
statsvetenskaplig forskningsgren som t.o.m. hävdar att institutioners betydelse är så pass avgörande att individers relevans för politiska beslut och skeenden kan ses som marginell. Richard Rose argumenterar att rollen som en
brittisk premiärminister utövar förvisso präglas av dennes personlighet men
framförallt av institutionaliseringen i Westminister (det brittiska parlamentet) och Whitehall (den brittiska regeringen) (Rose, 1980: 44). Cooper och
Brady för samma resonemang om institutioners makt i den amerikanska
kongressen (Cooper & Brady, 1981: 423). Rose argumenterar vidare att betydelsen av premiärministrars personlighet är en chimär och att uppmärksamheten kring dessa personer är skapad för att fylla ett behov hos medier,
biografiförfattare och statsministerns kansli (Rose, 1991: 21. Se också Jones,
1991; Simon, 1958). Olika typer av stil betraktar han som ”trivialt” och konstaterar lakoniskt:
Political circumstances are more important than personality; in different situations, the same prime minister will behave differently (Rose, 1980: 44).

I den mån ledare och deras stil kan studeras bör det enligt detta synsätt ske
som en del av ett institutionellt system. Terry Moe, en av de mest explicita
företrädarna för ett institutionellt perspektiv, menar att amerikanska presidenter inte ska betraktas som personer utan studeras generiskt som
faceless, nameless, institutional actors whose behavior is an institutional
product (Moe, 1993: 379).

Vidare hävdas att det är svårt att empiriskt kartlägga individers betydelse.
Ofta används för många variabler, och förklaringarna blir därför intetsägande (King, 1993: 396-397).
Denna avhandling försöker inte avgöra den grundläggande frågan om individers betydelse för politisk utveckling. Istället har avhandlingen, liksom
ledarskapsforskning generellt sett, som utgångspunkt att individer och deras
personligheter har betydelse i politiken (Byman & Pollack, 2001; Hermann
& Hagan, 1998; Hermann m.fl., 2001; Hudson, 2005). Med avstamp i detta
antagande fokuserar avhandlingen på politisk ledarskapsstil; hur politiska
ledare skiljer sig åt och varför de gör det. Om individer har betydelse är det
också relevant att studera inte bara den påverkan de har utan också bakgrunden till varför de utövar sitt ledarskap på ett visst sätt och hur detta ledarskap
skiljer sig åt mellan olika ledare.
Den internationella forskningen om vad som formar politisk ledarskapsstil är begränsad. Modern ledarskapsforskning är kraftigt dominerad av studiet om amerikanska presidenter och dessutom övervägande koncentrerad på
frågan om ledarskapets betydelse snarare än dess ursprung (se bl.a. Dyson,
2006; George, 1980; Hermann & Kaarbo, 1998; Kaarbo, 1997; Preston,
18

2001; Hermann & Preston, 1994). Mycket av den omfattande presidentlitteraturen gör kopplingar mellan personlighet, stil och denna stils påverkan på
politiska utfall. De placeras därför ofta inom forskningsfältet politisk psykologi. Politisk psykologi är ett försök att förklara vad människor gör genom
att anpassa psykologiska begrepp så att de fruktbart kan appliceras på statsvetenskapliga problem och frågor (Cottam m.fl., 2004: 4. Se också Sears
m.fl., 2003 samt Krosnick, 2002 för en kritisk diskussion). Inom politisk
psykologi uppmärksammas processer i samma utsträckning som utfall eftersom det är i processerna, snarare än vid utfallen, som kopplingen mellan
personlighet och politiskt beteende är som tydligast (Hermann, 1986: 3).
Utanför USA har forskningen inte bedrivits under lika lång tid eller med
samma intensitet. Det finns forskning om betydelsen av stats- eller premiärministrars ledarskapsstil (Blondel & Müller-Rommel, 1993; Helms, 2005;
Kaarbo, 1997; Kaarbo, 2001; Hermann & Kaarbo, 1998; Special Issue av
West European Politics, april 1991), men vi vet alltjämt mycket lite om vad
som formar stats- eller premiärministrars ledarskapsstil (se Campbell, 1993
för diskussion). Denna lucka i statsvetenskaplig forskning väcker frågor om
huruvida de faktorer som tycks forma amerikanska presidenters ledarskapsstil också kan vara behjälpliga i att förklara stats- eller premiärministrars
ledarskapsstil.

Varför studera svenska statsministrars ledarskapsstil?
I allmän svensk politisk debatt, liksom i de flesta andra länder, tillägnas regeringschefen stor uppmärksamhet. Det avspeglas beklagligtvis inte i svensk
statsvetenskaplig forskning. Flera forskare har konstaterat att studiet av politiskt ledarskap och därmed svenska statsministrar har varit ett försummat
forskningsområde (Daléus, 2004; Madestam, 2009; Möller, 2009). Det finns
emellertid flera kategorier av litteratur som explicit eller implicit berör
svensk politiskt ledarskap. Genomgående är att fokus många gånger ligger
på strukturella snarare än personliga förutsättningar för statsministrar att
utöva ämbetet. Nedan görs ett försök att fånga in det sätt på vilket avhandlingens empiriska intresseområde, svenska statsministrar, har tagits upp i
forskningen och särskilt hur ledarskapsstilens betydelse och bakgrund har
behandlats.
Den forskare som mest ingående studerat det svenska statsministerämbetet och statsministrarna som personer är professorn i statsvetenskap Olof
Ruin. Ruin har under lång tid och i en rad böcker och artiklar studerat enskilda svenska statsministrar och statsministerämbetet (Ruin, 1986; Ruin,
2007), de utmaningar som olika typer av regeringar ställer på statsministrarna (Ruin, 2000), samt hur EU påverkat statsministrarnas vardag (Ruin,
2002). I Statsministern (2007) summerar Ruin i mångt och mycket sin tidigare forskning och denna bok utgör den första studien som beskriver och
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jämför de svenska statsministrarna (1946-2006) och ämbetets förändring. 1
Statsministrarna beskrivs utifrån bakgrund, problembild, regeringens sammansättning och statsministerns ledning och stil.
Det mest ambitiösa försöket att kartlägga de svenska statsministrarna och
ämbetet är den samlingsvolym som utkom 2010 med biografier om inte
mindre än 22 statsministrar, från Karl Staff till Fredrik Reinfeldt (Bergstrand
& Ohlsson, 2010). Samlingen är även internationellt sett unik i sitt omfång
och understryker ett ökat intresse för vilka de svenska politiska ledarna är
och hur de har hanterat rollen som statsminister. De runt hundra sidor långa
böckerna har formen av korta biografier där uppväxt, politisk karriär, regeringsbildning, särskilt uppmärksammade frågor samt statsministrarnas avgång
beskrivs. Samlingen utgör en beskrivning av individer, den varierande kontexten och milstolpar i svensk politisk historia. Jämförelser mellan statsministrarna ges beklagligtvis inte. Inte heller följer böckerna i samtliga fall
vetenskaplig praxis avseende hantering av källkritik, referenser och förteckning över intervjuer.
Möller (2009) ger en översikt av forskningsfältet politiskt ledarskap som
innefattar både en diskussion om faktorer som påverkar statsministerämbetet
och om olika typer av politiskt ledarskap med flera exempel på just svenska
statsministrars ledarskapsstil. Flera aspekter av politiskt ledarskap problematiseras utifrån historiskt centrala teoretiker såsom Niccolò Machiavelli och
diskussion förs om hur politikers handlingsutrymme minskar i takt med
massmedialisering, internationalisering och en ökad granskning och ökade
krav från medborgarna. Möller redogör för teoretiska resonemang med illustrationer av svenska statsministrar, men utan anspråk på en jämförelse
dem emellan. Istället vidgas perspektiven till att lyfta in exempel från USA
och Storbritannien för att på ett övergripande sätt problematisera det svårfångade begreppet ”politiskt ledarskap”. Möller är så gott som ensam om att
ur ett företrädelsevis svenskt perspektiv problematisera detta begrepp.
Medan analyserna av de svenska statsministrarna är fåtaliga har det
svenska Regeringskansliet under en längre tid varit ett betydande intresseområde (Larsson, 1986; Departementshistoriekommittén, 1990). År 2004
inleddes även ett forskningsprogram benämnt Regeringskansliet och samhällets organisering (REKO). Programmet har för avsikt att undersöka Regeringskansliets förändrade roll och initierades mot bakgrund av att forskning
med fokus på Regeringskansliet ”är tämligen tunnsådd och insatserna härvidlag står inte i proportion till organisationens konstitutionella och praktiska
betydelse för Sveriges styrelseskick och samhällsutveckling” (Göteborgs
1

Sven Swensson publicerade dock 1945 boken Från De Geer till Per Albin: De svenska
statsministrarna (Kooperativa Förbundets Förlag, 1945, Stockholm). Swensson beskriver 24
svenska statsministrar med individuella personporträtt. Boken har form av en vänbok till
dåvarande statsminister Per Albin Hansson. Ruin (2007) har valt bort Ola Ullsten i sin studie
med hänvisning till den korta tid som Ullsten var statsminister (18 oktober 1978–12 oktober
1979)
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universitet, REKO). Inom projektet har bland annat en introduktionsbok till
Regeringskansliet skrivits (se Premfors & Sundström, 2007). Det är tydligt
så att den motivering som ovan ges för fortsatt forskning om Regeringskansliet också skulle kunna ges för forskning om de svenska statsministrarna.
Ytterligare annan litteratur är inriktad på enskilda sakområden eller processer som rör Regeringskansliet eller statsministrars arbete som exempelvis
statsministrars inställning till Regeringskansliets organisation (Erlandsson,
2007; Persson, 2003) och/eller statsministrarnas agerande som ledare vid
kriser (Lindgren, 2003; Stern, 1999), samt statsministrarnas förändrade roll
efter EU-inträdet (Johansson & Tallberg, 2010). Enskilda episoder som berör
statsministrars ledarskapsstil har också engagerat forskare, exempelvis regeringsbildningen 1976 (Hammerich, 1977), regeringsskiften och regeringars
etableringsfas (Bergström, 1987). Därtill har flera forskningsrapporter och
utredningar tillsatts för att undersöka specifika delar av Regeringskansliet
och dess ledning (se SOU 2008:125: En reformerad grundlag). Ett exempel
på sådan litteratur är den om den s.k. presidentialiseringen av statsministerämbetet. Forskare menar att svenska statsministrar har fått eller tagit sig en
mer presidentiell roll genom främst ökade konstitutionella maktbefogenheter, ökad internationalisering och massmedialisering (Aylott, 2005; Bergstrand m.fl., 2006; Möller, 2006; Ruin, 2005. Se också Sundström, 2008).
Andra forskare menar att det inte skett någon större maktkoncentration till
statsministerämbetet i Sverige och att en ”förskjutning i konstitutionell praxis av regeringschefens ställning” inte ska förväxlas med ”olika statsministrars ledarstil” (Bäck m.fl., 2007: 7). Kritiker menar att det saknas utförlig
forskning som kan bevisa att det skett en presidentialisering av statsministerämbetet, och att det snarare handlar om att experter har en ”magkänsla” (gut
impression) om att en presidentialisering föreligger. Det svenska fallet är
långt ifrån entydigt i detta avseende (Karvonen, 2010: 20. Se också: Sterzel,
2010: 287).
Gemensamt för forskningsinsatserna ovan är att de diskuterar institutionella faktorer som bakgrund till svenska statsministrars ledarskap. Tre faktorer märks särskilt: grundlagsändringen 1974, den ökade internationaliseringen och personifieringen i massmedia. Sammantaget menar Ruin (2007) att
dessa faktorer gett statsministern en förstärkt roll. Premfors och Sundström
(2007) tillägger partiernas tillbakagång som en viktig faktor. Ruin, Premfors
och Sundström menar emellertid också att individen har betydelse. Statsministrars ”benägenhet och möjlighet” att agera i regeringsformens utkanter
(Sundström & Premfors, 2007: 126) och statsministerns personlighet (Ruin,
2006: 142; Ruin, 2007: 202, 215; Sundström, 2008: 161, 165) förmodas ha
påverkat hur ämbetet har utövats. Ruin lyfter fram aktivitet och erfarenhet
som ofta förekommande faktorer i forskning om ledarskap men konstaterar
att ingen statsminister framstår som passiv i arbetet och att det trots skillnader i erfarenhet och kunskapsnivå inte går att peka på att det påverkat stats-
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ministrarnas möjlighet att fullgöra uppgiften som regeringschef (Ruin, 2007:
211-212).
Forskningen om svenska statsministrar har stora styrkor. Den innefattar
åtskilliga beskrivningar och analyser av hur regeringen styr riket och det
svenska Regeringskansliets interna arbete. Den miljö som statsministrar
verkar i och de institutionella faktorer som påverkar dem i utövandet finns
också redogjorda för. Det är ett välutforskat område. I presidentialiseringsdebattens kölvatten har även intresset ökat för forskning om statsministerämbetet och dess innehavare. Litteraturen om de svenska statsministrarna
visar en mycket hög empirisk kännedom om de personer som innehaft ämbetet och ämbetets utveckling. Både statsvetare och journalister har gjort träffsäkra porträtt av enskilda statsministrar.
Men det finns också tydliga svagheter. I litteraturen saknas många gånger
komparativa inslag vilket är beklagligt eftersom det är i jämförelsen som
särdrag hos den enskilde också blir tydliga. Trots att beskrivningar av enskilda svenska statsministrar håller hög empirisk nivå är de sällan explicit
teoretiskt drivna och/eller metodologiskt medvetna. Vidare är svenska ledarskapsstudier ofta sparsamma med att föra en dialog med internationell ledarskapsforskning, både empiriskt och teoretiskt, i synnerhet när det gäller orsaker till varför statsministrar agerar på ett visst sätt. Forskare tycks eniga
om betydelsen av institutionella faktorer för de svenska statsministrarnas
ledning av regeringen och utvecklingen av statsministerämbetet. Lika eniga
är de också om att statsministrarnas personlighet spelar roll, både för ledarskapsstil och hur ämbetet har utvecklats. De flesta forskare är trots detta
återhållsamma med att utveckla vilka aspekter av personlighet som har betydelse och hur personlighet kan användas som förklaringsfaktor för ledarskapsstil.

Avhandlingens orientering
Avhandlingen syftar till att ge en strukturerad beskrivning och jämförelse av
svenska statsministrars ledarskapsstil och tydliggöra hur interaktionen mellan institutioner och personlighet kan ge förklaringar till politisk ledarskapsstil. Avhandlingens syn på ledarskapsstil utgår från tidigare forskning och
definieras som det karaktäristiska sätt på vilket en ledare tar sig an centrala
funktioner (se Hargrove, 1993: 75; Kaarbo, 1997: 553). Avhandlingens fokus på centrala funktioner är inte obekant i ett svenskt perspektiv. Statsministrarna har beskrivits utifrån hur de bildar en regering, hur de fattar beslut
och vilken stil som anläggs i ledningen (Ruin, 2006; Ruin, 2007. Se också
Seymour-Ure, 2003: 18-29 för ett internationellt perspektiv med liknande
upplägg). Med syftet att kunna ge en beskrivning och jämförelse mellan flera
svenska statsministrar baseras analysen på fyra funktioner som belyses av
två teoretiska perspektiv. Avsikten är att ge ett bidrag till vår kunskap om
hur och varför svenska statsministrar skiljer sig åt i ledningen av regering22

en. Avhandlingen har således två övergripande syften: ett empiriskt och ett
teoretiskt. Nedan presenteras respektive syftes bidrag i avhandlingen och
genom vilka frågeställningar de uppnås.
1. Att kartlägga och jämföra svenska statsministrars ledarskapsstil.
I avhandlingen studeras fyra svenska statsministrar, det vill säga fyra fall av
ledarskapsstil: Thorbjörn Fälldin, Ingvar Carlsson, Carl Bildt och Göran
Persson. Statsministrarna studeras i utövandet av funktionerna som; regeringsbildare och organisatör, beslutsfattare, kommunikatör samt krishanterare. Sammanlagt 16 observationer genereras och centrala deskriptiva frågor
är:
a) Vilka likheter och skillnader kan identifieras i svenska statsministrars utövande av funktionerna som regeringsbildare och organisatör, beslutsfattare, kommunikatör och krishanterare
- mellan fallen?
- mellan funktionerna i varje fall?
b) I vilken utsträckning har svenska statsministrar blivit allt mer dominerande i relationen till sina kolleger och medarbetare?
Avhandlingen ska med denna analys bidra med en systematisk och metodologiskt orienterad kartläggning och jämförelse av svenska statsministrars
ledarskapsstil utifrån delvis nytt material. Den empiriska analysen sker i två
steg. I ett första steg genomförs fyra fallstudier som ger en beskrivning av
statsministrarnas ledarskapsstil och utmärkande drag. Beskrivningen tydliggörs av att de 16 observationerna kategoriseras utifrån två dikotomier avsedda att karaktärisera ledarskapsstil, nämligen huruvida statsministrarna är
aktiva eller passiva samt om de är formalistiska eller ad hoc i utövandet av
de fyra funktionerna. En statsminister kan således beskrivas som passiv/formalistisk som beslutsfattare men aktiv/ad hoc som kommunikatör. I
ett andra steg görs systematiska jämförelser mellan statsministrarna. Här
framträder skillnader dem emellan vilket ligger till grund för den förklarande
delen av avhandlingen (se 2b nedan). Ett steg i den jämförande diskussionen
är specifikt kopplat till presidentialiseringsdebatten. Debatten har kretsat
kring ett antal påståenden om premiärministrars stärkta ställning i förhållande till sina kolleger och medarbetare. Den stärkta ställningen har tagit sig
uttryck i att statsministrar har efterfrågat mindre stöd i rekryteringen av statsråd och har tagit över ärenden från sina statsråd, samt att beslutsprocessen
blivit mindre kollegial (se Sundström, 2008). Diskussionen om presidentialisering sammanfattas i avhandlingen under frågan om dominans, och ovanstående aspekter av dominans belyses kontinuerligt i avhandlingen och
summeras i slutsatserna. Beskrivningen och jämförelsen av statsministrarna
utgår från hur statsministrarna utövade de fyra funktionerna. Avhandlingens
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andra syfte är inriktat på frågan varför statsministrarna utövade funktionerna
som de gjorde.
2. Att utveckla och tillämpa ett amerikanskt analytiskt ramverk i den
svenska kontexten.
Avhandlingen ska vidareutveckla ett amerikanskt analytiskt ramverk och
empiriskt tillämpa det i den svenska kontexten, för att därigenom besvara
frågorna:
a) Vilken förklaringskraft har analytiska verktyg och begrepp som utvecklats i en amerikansk kontext i en svensk kontext?
b) Vilka förklaringar finns till svenska statsministrars ledarskapsstil
och de skillnader som observeras?
Det som främst undersöks i den inledande frågan (2a) är förklaringskraften i
de analytiska begrepp som rör personlighetens inverkan på ledarskapsstil. De
har utvecklats i främst amerikansk politisk psykologisk forskning och ska nu
tillämpas i den svenska kontexten. Att använda dessa teorier i en svensk eller
annan parlamentarisk kontext innebär en utveckling av teorierna eftersom en
anpassning av dem är nödvändig. Teoriutvecklingen är en utmaning och ett
potentiellt viktigt bidrag till statsvetenskaplig forskning för att fastställa om
teorier av detta slag har förklaringskraft i skilda kontexter. De svenska
statsministrarna som undersöks bidrar också till en teoriutveckling för forskning inom ledarskapsstudier och politisk psykologi där studier av stats- eller
premiärministrar alltjämt är i minoritet. En komparativ design möjliggör
vidare en diskussion om frågor om ledarskapsstilens föränderlighet. Flera av
de modeller som använts för analys av presidenter är inte påverkbara för
eventuella förändringar i ledarskapsstil över tid eller sakområde. Genom att
fallen studeras genom fyra funktioner och kategoriseras utifrån en dubbel
dikotomi som tar tillvara på statsministrarnas deltagande i funktionerna och
förhållningssätt till funktionerna kan eventuella förändringar tydliggöras.
Den andra frågeställningen (2b) undersöker hur ledarskapsstil kan förklaras. En förklaring baseras i denna avhandling på en tolkning av hur flera
etablerade teoretiska faktorer ger upphov till dominerande mönster i statsministrarnas ledarskapsstil. Den förklarande delen syftar således inte till att
isolera enstaka kausala mekanismer. Avhandlingens förklarande ansats inspireras av både politisk psykologisk forskning och institutionell teori. De
två teoretiska inriktningarna kan sägas utgöra två kontrasterande utgångspunkter och har konkurrerande anspråk på att förklara ledarskapsstil.
Politisk psykologisk teoribildning menar att politisk ledarskapsstil i hög
grad kan förklaras utifrån individuella faktorer av personlighet som maktbehov, inställning till konflikt, kognitiv förmåga, erfarenhet och intresse. Institutionell teori menar att politisk ledarskapsstil snarare är en produkt av for24

mella regler och informella normer. En utgångspunkt i avhandlingen är att
varken personlighet eller institutioner enskilt kan förklara ledarskapsstil. I
avhandlingen anläggs därför en interaktionistisk ansats som beaktar både
personlighet och institutioner som förklaringsgrund. I avhandlingens teoretiska ramverk lyfts ett urval faktorer fram som representerar de båda inriktningarna. Ramverket baseras på tidigare forskning men är inte en heltäckande bild av alla aspekter av personlighet eller institutioner. En metodologisk
utgångspunkt i avhandlingen är att faktorer kan samverka i flera olika kombinationer för att förklara ledarskapsstil (se vidare kapitel ”Design och metod”). Löpande sker en diskussion om vilka faktorer som utelämnats i det
analytiska ramverket och hur det kan ha påverkat analysen. Diskussionen
summeras i slutsatserna.
Avhandlingens samlade syfte kan sammanfattas genom att sättas i relation
till ledarskapsforskning i vid mening. I avhandlingen studeras relationen
mellan en statsminister som ledare för regeringen och dennes kolleger och
medarbetare. Ledarskapsstil skiljer sig emellertid från det övergripande begreppet politiskt ledarskap som här betraktas som vidare (se t ’Hart & Uhr,
2008; Möller, 2009: 32). Ledarskapsforskning kan röra ledares relation till
de individer som på olika sätt följer ledare genom exempelvis forskning om
politiskt, administrativt, folkligt, etiskt och karismatiskt ledarskap. Det finns
också olika analytiska sätt att förstå ledarskap - genom individen, institutioner, kontexter, utförande eller etik (Burns, 2003; ’t Hart & Uhr, 2008;
Helms, 2005; Yukl, 2010).
Figur 1. Komponenter i ledarskapsforskningen
1. Bakomliggande faktorer

2. Uppvisad ledarskapsstil

3. Påverkan på
politiska utfall

Figur 1 illustrerar olika fokus i ledarskapsforskning. I steg 1 studeras faktorer som påverkar ledarskapsstil, såsom personlighet, ideologisk hemvist och
institutioner. I steg 2 ges en renodlad beskrivning av uppvisad ledarskapsstil.
I steg 3 studeras påverkan på beslut. Den avgränsning som illustreras genom
figur 1 är av stor betydelse för att behålla en stringens i undersökningen eftersom det tycks finnas oklarheter rörande hur dessa steg förhåller sig till
varandra. Ett exempel är Gilbert (2002) som beskriver personlighet och ledarskapsstil som samma fenomen: ”The five personality styles […] are compulsive, depressive, dramatic, paranoid and schizoid. [---] Each of these
leadership styles ” (Gilbert, 2002: 161-162). Personlighet (steg 1) och ledarskapsstil (steg 2) omnämns av Gilbert synonymt vilket suddar ut distinktionen mellan en ledarskapsstil och dess bakomliggande psykologiska faktorer.
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I avhandlingen studeras steg 1 och steg 2 vilket motiveras av ett underskott av 1) studier av ledarskapsstil generellt sett med fokus på dess ursprung, 2) explicit metodologiskt och teoretiskt informerade studier om
svenska statsministrars ledarskapsstil. En fortsatt empirisk utveckling är
också av vikt för att utmana etablerade synsätt på svenska statsministrar och
därmed öka kunskapen om ledare för parlamentariska system generellt sett.
Slutligen: i vilken mån kan avhandlingens resultat generaliseras? Möjligheten att generalisera resultaten kan diskuteras ur två aspekter. Avhandlingen beskriver och jämför svenska statsministrars ledarskapsstil. I den beskrivande delen redogörs för det specifika med att vara statsminister i Sverige
samt hur ledarskapsstil förhåller sig till det handlingsutrymme som svenska
statsministrar har. De slutsatser som dras om svenska statsministrars ledarskapsstil rör således endast de svenska förhållandena. I den meningen går det
inte att tala om en generalisering av forskningsresultaten till andra kontexter
eftersom det är specifika fall av ledarskapsstil som beskrivs. Det teoretiska
ramverket som appliceras i den svenska kontexten är av en mer generaliserbar karaktär. Om teorierna visar sig vara användbara även i en svensk kontext ger det också en anvisning om dess användbarhet för att förklara regeringschefers ledarskapsstil i andra demokratiska system.

Konkurrerande teorier om ledarskapsstil
I detta avsnitt görs en genomgång av forskningen inom avhandlingens teoretiska intresseområde - politisk ledarskapsstil - vilket ger en bakgrund till den
valda ansatsen. Ytterligare diskussion om den interaktionistiska ansatsen förs
i presentationen av det analytiska ramverket. I tidigare stycke har forskning
om det empiriska intresseområdet (de svenska statsministrarna) redovisats. I
den här genomgången riktas emellertid blicken utåt och främst mot den amerikanska presidentforskningen. Det är här forskningstraditionen är mest utvecklad och har sitt starkaste akademiska fäste.
Den dragkamp som präglat övrig statsvetenskap om betydelsen av person
respektive institution går igen i studier om ledarskap (Gunnel, 2000; Kaarbo
2001; Norton, 1987; Seligman, 1950; Shapiro m.fl., 2000). Den amerikanska
presidentforskningen präglades under första hälften av 1900-talet av fokus
på institutionen eller ämbetet. Studierna kan rent av benämnas som juridiska
då de saknade en politisk analys (Moe, 1993: 338). Politiska personligheter
har förvisso studerats under lång tid, men det utgjorde ett forskningsfält som
utmärktes av brist på akademisk precision vilket också var grunden till den
huvudsakliga kritiken och institutionalismens övertag som forskningsansats.
Under mitten av 1900-talet förenades emellertid psykologi och statsvetenskap vilket gav mer tyngd åt forskning om personliga karaktäristika. Nu
utvecklades också mer systematiska metoder för att studera politiska personligheter (Helms, 2005: 18).
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Traditionen av dessa två kontrasterande perspektiv inom statsvetenskapen
generellt sett går att spåra tillbaka till forskare som Émile Durkheim och
Max Weber (se Elcock, 2001; Gilje & Grimen, 1992; Mills, 2002). Tidigare
cementerade åsikter om vad som styr politiskt beteende luckras emellertid
upp och det är nu vanligt att studera både aktörer och strukturer och dess
ömsesidiga beroende. Denna inriktning observeras i flera statsvetenskapliga
studier (Giddens, 1979: 69; Goodin & Klingemann, 1998: 13; Suganami,
1999; Wendt, 1987). Ledarskapsforskningen har följt denna utveckling.
Litteraturen om hur politiskt ledarskap ska förstås eller förklaras kan numera
grovt delas in i tre perspektiv: den individbaserade, den institutionella och
den interaktionistiska (Helms, 2005).2 Litteraturöversikten följer de tre perspektiven inom debatten med syftet att beskriva central litteratur om politiskt
ledarskap. Diskussion och operationalisering av de teorier som ingår i den
interaktionistiska analysen görs i det analytiska ramverket.

Den individbaserade forskningen
It is time to rescue men and women, as individuals, from the oblivion to
which political scientist have consigned them (Byman & Pollack, 2001: 109).

Byman och Pollack kan i artikeln Let Us now Praise Great Men sägas försvara tesen om individens betydelse för historiens utveckling – eller The
Great Man Theory. Individer såsom Adolf Hitler, Josef Stalin eller Winston
Churchill var enligt denna skola speciella individer, begåvade med särskilt
intellekt och skulle ha blivit centrala gestalter oavsett den historiska kontexten. De vänder sig också mot synen på statsvetenskap som en vetenskap där
individer och då främst politiker inte behandlas som centrala studieobjekt. I
den andan konstaterade statsvetaren Heinz Eulau 1962:
It would seem … that the intensive study of personality in politics would
rank high on the agenda of political science as a whole. Yet, perhaps less has
been done here than in any problem area of political science…” (Eulau, citerad i Edinger, 1964: 428).

Det är med visshet man kan säga att ledarskapsforskning som utgår från
individer inte har sin grund i övertygelsen att personlighet eller individer är
enskilt avgörande faktorer för politisk utveckling. Men väl att individer och
dess personlighet har betydelse. Startskottet för synen att personen är relevant för statsvetenskaplig forskning var Richard E. Neustadts The Presidential Power (1960). Utgångspunkten för Neustadt är att strukturerna inte räck2

Seligman (1950) gör en liknande indelning men med tilläggen ”Leadership as a
Social Status-Position” och ”Leadership in Types of Social Structures”. Norton
(1987) benämner perspektiven ”traditional” och ”pluralistic”. Elcock (2001) beskriver skillnaden i termer av ”personalities and environments”.
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er till för att förklara hur en president utövar sin makt. Neustadts syn på presidentmakten kan sammanfattas i de ofta citerade meningarna “Presidential
power is the power to persuade” […] “The power to persuade is the power
to bargain” (Neustadt, 1960: 10, 28). Neustadt förpassar institutionerna från
rampljus till kulisser och behandlar dem som ramar inom vilka en president
som person verkar och medverkar i maktspelet. Presidentens skicklighet när
det gäller att övertala och förhandla snarare än dennes formella makt är enligt Neustadt central i detta maktspel. Neustadts arbete kom att bli helt avgörande för förståelsen av hur regeringar fattar beslut och för behovet av att
belysa personens betydelse för beslutsprocesser (se Allison & Zelikow,
1999; Shapiro m.fl., 2000). Neustadt kom att vitalisera forskningen om individer, hur de agerar och deras betydelse för att förstå utformning av politik.
En mångfald av metoder och fokusområden utgör den ledarskapsforskning
som ger individen en framträdande plats. Nedan följer en kort genomgång av
några sådana metoder och synsätt.
Enskilda individers personlighet och politiska medvetenhet är en central
aspekt av den politisk-psykologiska ledarskapsforskningen (se bl.a. Cottam
m.fl., 2004). Woodrow Wilson and Colonel House var ett banbrytande arbete för att koppla personlighet till ledarens politiska stil. Alexander och Juliette George analyserar president Woodrow Wilsons agerande som president
genom att studera den sociala och politiska miljö som Wilson växte upp i.
De finner förklaringen till hans envishet (i synnerhet rörande debatten om
Nationernas Förbund) och problem med auktoriteter i hans förhållande till
sin far (George & George, 1998: 66). George och George använder sig av en
psykoanalytisk ansats med hänvisning till att vanliga biografier och fallstudier blir platta utan den förklarande ansatsen som psykoanalysen tillhandahåller (George & George, 1998: 29). Den psykoanalytiska metoden har mött
omfattande kritik då den uppfattas vara reduktionistisk och resurskrävande i
termer av att forskaren behöver kartlägga en persons relationer i hög detaljgrad (se bl.a. Blondel, 1987: 120-121). Olika typer av profileringar med
hjälp av den psykoanalytiska metoden har dock fortsatt att utgöra en stor och
betydande del av politisk psykologi (se bl.a. Glad, 1980; Renshon, 1998).
Kopplingen mellan motiv och karaktärsdrag och ledarskapsstil har exempelvis haft en stor slagkraft inom forskningsfältet. Mest tongivande är James
D. Barbers (1972) verk The Presidential Character (se också Hermann &
Milburn, 1997; Renshon, 1998; Post m.fl. 2003). Barber använder sig av
psykobiografi för att förklara personlighet, stil och karaktär hos amerikanska
presidenter. Centrala komponenter i personligheten är enligt Barber karaktär,
världssyn och stil. Den mest omdiskuterade delen av Barbers arbete är hans
typologi bestående av dragen aktiv och passiv samt positiv och negativ. Dikotomierna söker fånga hur mycket tid en president lägger ner på sitt arbete
och med vilken tillfredsställelse presidenten gör det (Barber, 1992. Se också
George, 1998 och Greenstein, 2009a för kritisk diskussion). Barbers forskning väckte stor debatt emedan han menade att karaktäriseringar kunde fun28

gera som prediktioner för hur lyckade presidenter skulle bli i sin ämbetsutövning.
Figur 2. Barbers dikotomi

Mycket engagerade
med stor personlig
behållning
(Roosevelt, JFK,
Clinton)

Aktiv

Negativ

Positiv
Stor personlig behållning men lägger
lite energi
Eisenhower, Reagan)

Liten personlig behållning men är mycket
engagerade
(Wilson, Nixon)

Lite personlig behållning och lägger lite
energi
(Harding)
Passiv

Omfattande litteratur finns även avseende betydelsen av att identifiera vilken
”bild” (image) en beslutsfattare har av ett policyområde, exempelvis internationella relationer. Denna bild antas ge avtryck i exempelvis politiska ledares
föreställningar (beliefs) som i sin tur ger avtryck i beteende och agerande
(George, 1969; Holsti, 1977; Rosati, 2002). Uttryck för en personlighet studeras ofta genom en innehållsanalys och föreställningar jämförs med beteende (Rosati, 2002: 153). Personers föreställningar observeras också i forskning om individers så kallade operationella kod (operational code) som klarlägger en individs sammansatta föreställningar avseende grundläggande
värden såsom hur den politiska världen fungerar, hur den är beskaffad och
vilka politiska åtgärder som är mest troliga att lyckas. Genom att fastställa en
persons operationella kod kan dennes troliga beslutsfattande och politiska
beteende med större säkerhet beskrivas (George, 1969; Holsti, 1977). Ursprungligen användes en kvalitativ metod som baserades i tio frågor som
tillsammans fastställde filosofiska och instrumentella föreställningar, d.v.s.
personens operationella kod (se George, 1969). Metoden utvecklades under
1970-talet mot kvantitativa metoder och nu används exempelvis den s.k.
VICS-metoden (Verb in Context). Metoden är en kvantitativ innehållsanalys
av ledares uttalanden som kodas och placeras på en postiv/negativ skala (se
bl.a. Walker m.fl., 1998). Schafer och Walker undersöker exempelvis med
en kvantitativ analys president Bill Clintons och premiärminister Tony Blairs
operationella kod för att klarlägga demokratiska ledares konfliktbenägenhet
gentemot demokratiska och odemokratiska ledare. De finner stora likheter
mellan ledarna men också att Blair är mindre samarbetsvillig gentemot båda
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typerna av regimer och mer benägen att använda hot, vilket de kopplar till
hans övergripande föreställning att han har förmåga att kontrollera historisk
utveckling (Schafer & Walker, 2006).
Baserat på psykologisk forskning har forskare också mer explicit studerat
uppvisad ledarskapsstil. Johnson (1974) har skapat en modell där tre olika
ledarskapsstilar presenteras: den formalistiska, den kollegiala och den konkurrensinriktade. Modellen kan betraktas som ett verktyg för att studera en
ledarskapsstil men, menar vissa forskare, säger inte något om huruvida stilen
var lyckad eller inte eftersom modellen måste anpassas till varje presidents
individuella behov och den kontext inom vilken de verkar (Hargrove, 1993:
102-106). En snarlik modell med bäring på premiärministerämbetet har presenterats av Kaarbo (1997; 2001) och Kaarbo och Hermann (1998). Grunden
för modellen är personlighetsdrag som ger vissa distinkta avtryck i ledarskapsstilen. Många av de samtida studierna belyser olika motiv eller karaktärsdrag för att skapa typologier av ledarskap liknande Johnsons och är inte
sällan ett resultat av en kvantitativ innehållsanalys (se Preston, 2001; Winter
& Stewart, 1977). Den komplexitet som finns inneboende i försök att studera
kombinationer av de karaktäriserande drag som utgör en människas personlighet är bakgrunden till att flera statsvetare vidhåller institutioner som
forskningsfokus.

Institutioner i fokus
Personality! Truly a magical slogan to charm away the problems that our intellectual tools don’t handle (Simon, 1958: XV).

Motreaktionen på ”The Great Man Theory” kom i form av kulturdeterminism. Politisk utveckling sågs tvärtemot den individbaserade forskningen
vara ett resultat av den sociala och kulturella kraften i samhället. Som symboler för sin omgivning saknar ledare möjlighet att påverka politiska händelser eller sin omgivning (Kellerman, 1986: 10-16). ”[T]hey were symbols of
historical trends, not the engines of history” (Blondel, 1987: 47). Kulturdeterminism, eller ”leaders-do-not-matter”-skolan, har i viss mån gått samma
väg som ”The Great Man Theory” - de anses i regel för reduktionistiska. Det
institutionella perspektivet är generellt sett inte fokuserat på denna typ av
kulturdeterminism utan på faktorer som omger en politisk ledare (Blondel,
1987: 37-39).
Ett exempel på en sådan analys är Skowroneks (1997) The Politics Presidents Make. Skowronek pekar på den tid i vilken en president kommer till
makten och vilken inställning denna har till den förda politiken. I denna interaktion beskriver han en presidents möjligheter att lyckas som politisk
ledare (Skowronek, 1997: 36). Skowroneks modell tar tillvara på motsatsen
till ”The Great Man Theory” vilket kan sägas vara ”Zeitgeist” eller tidsan30

dan. Den historiska kontexten som en individ är verksam inom är helt avgörande för politiska utfall. Individens personlighet som sådan är av mindre
betydelse. Blondel (1987) följer i samma tankebana och tydliggör hur intern
och extern press på ledare framkallar eller gör det troligt vilken typ av ledare
som träder fram vid en given tidpunkt. Vid normala omständigheter kan man
t.ex. förvänta sig att en förvaltare (manager) träder fram och vid kriser är det
troligt att en frälsare (saviour) träder fram (Blondel, 1987: 97-113). Gemensamt för Blondel och Skowronek är att omständigheterna skapar förutsättningar för olika ledartyper att framträda. Vid normala omständigheter är det
helt enkelt otänkbart att personer som förespråkar en samhällsreform väljs
som ledare.
Institutioner anges här som ett samlingsnamn för formella och informella
normer och regleringar som påverkar ledarskap. Institutioner och miljö (environment) hålls ibland isär (Blondel, 1987: 30) men anges här under samlingsnamnet institutioner då samtliga medför begränsningar i hur individen
kan utöva ämbetet. Gemensamt för denna tradition är fokuseringen på mätbara resultat såsom vilka kontinuiteter och organisatoriska ramar som finns
för utövandet av ämbetet (Ragsdale, 2000: 38). Institutioner antas forma
presidenters beteende trots individuella skillnader och anses ur en vetenskaplig synpunkt mer tillförlitliga att studera än personlighet (Lowi, 1985: 138151; Moe, 1993: 338-347). Detta gäller i synnerhet presidentforskningen
eftersom presidentämbetet under 1960-talet institutionaliserades betydligt för
att presidenten skulle kunna möta de ökade krav som ställdes på honom
(Moe, 1993: 340). Institutionalismen går således emot det top-downperspektiv som den forskning som utgår från presidentens perspektiv har.
Utgångspunkten är att det politiska system som ledaren verkar i är avgörande
och att ett top-down-perspektiv riktar för stor uppmärksamhet mot presidenten som en allenarådande beslutsfattare (Edwards, 2000: 12; Gunnell, 2000:
20). Ledarskapsstudier som har ett top-down- och individbaserat perspektivet
utgörs av forskare från flera olika discipliner. Den institutionella traditionen
däremot utgörs främst av statsvetare (Helms, 2005:17). I viss mån kan man
säga att en snäv fokusering på institutioner inte tillhör området ledarskapsforskning eftersom inte ledare är av betydelse utan det istället är ledarens
omgivning och hur den påverkar politiken som är det huvudsakliga forskningsobjektet i denna tradition.
Medan vissa forskare vill betrakta presidentämbetet som en personlighetsbaserad institution (Greenstein, 2004; Hess, 2002: 185) menar andra att
det är felaktigt att beakta så många variabler som detta medför (Moe, 1993:
342-347). Att försöka sammanbinda både institution och person är således
ett misstag - det centrala är att studera det opersonliga ledarskapet (Moe,
1993: 337-338). Även om denna forskartradition i regel tillskriver individen
en central roll anses personlighet vara för svårt att studera och således är
institutioner den enda framkomliga vägen (Moe, 1993: 353). Två vägar finns
enligt Moe att gå och gemensamt för dem är att rational choice är grunden.
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Antingen betraktas de formella reglerna (exempelvis vetomakt och utnämningsmakt) eller så kan fokus läggas på ämbetets utveckling över tid och hur
det passar in i ett mer övergripande institutionellt system (Moe, 1993: 357).
Anledningen är att de flesta uppgifter som åligger presidenten inte utförs
genom presidentens allenarådande beslutsfattande utan genom den institution som Vita huset utgör. Institutionella relationer som den mellan kongressen och Vita huset är det centrala. Komplexiteten i de personlighetsbaserade
teorierna betonas ofta. De är alltför specifika och icke-generaliserbara, och
teorier som kompletterar dessa kan inte generaliseras bortom exempelvis
presidentämbetet: ”They stand alone” (Moe, 1993: 344). Moe beskriver individen som en aktör som ser efter sina intressen och agerar därefter - därför
bestämmer institutionen och dess incitamentsstrukturer agerandet. Han exemplifierar med kongressledamöter:
Virtually any individuals placed in the same roles can be expected to behave
in the same basic ways, regardless of their personalities or styles or values
(Moe, 1993: 377).

Ytterligare andra forskare söker fokusera på organisationsteori inriktad på
roller, organisatoriskt lärande, minne och beslutsfattande. Feldman (1993)
gör en distinktion mellan ämbetet som existerar fastställt på papper och som
inte förändras avsevärt, och de tolkade rollerna för ämbetet som inte finns
stipulerade men som kan komma att förändras i tvära kast. Hon menar att de
som påverkar rollerna är de personer som haft ämbetet tidigare, den person
som har ämbetet nu samt de som har förväntningar och gör bedömningar av
de personer som ska tillträda ämbetet. Hon exemplifierar med Watergateaffären som hon menar inte förändrade presidentämbetet som sådant men
förändrade dess roll signifikant (Feldman 1993: 273).
De perspektiv som ovan har presenterats är i sina extrema former i mångt
och mycket varandras motsatser. Utifrån denna debatt mellan individ och
institution har ett tredje perspektiv etablerats.

En interaktionistisk ansats
The ’interactionist’ approach to the study of political leadership is characterized by the attempt to account for both personal and systemic variables that
have an impact on the overall character of executive leadership, and stresses
the dynamic character of the relationship between the two (groups of) variables (Helms, 2005: 19-20).

Av Helms definition ovan framgår att den interaktionistiska ansatsen söker
göra just det Moe varnar för, nämligen att sammanbinda institution och personlighet. Utgångspunkten för en interaktionistisk utgångspunkt är att varken
personlighet eller institutioner enskilt kan förklara ledarskapsstil eller poli32

tiskt ledarskap i vid mening. Istället är utgångspunkten att alla demokratiska
ledares handlingsutrymme är begränsat och att individer inte kan göra precis
vad de vill. Forskare med en interaktionistisk utgångspunkt ser debatten
mellan personlighet och institutioner som ett pseudoproblem. Genom att
söka beakta interaktionen mellan kontext och personlighet kan mönster klargöras som underlättar förståelse för ledares beteende (Edinger, 1964: 437;
Kaarbo, 2008: 58). Även om politikers omgivning antas strukturera och begränsa ledares ageranden är utgångspunkten att ledare kan påverka sin omgivning och därmed sätta sin prägel på den (Elgie, 1995; Greenstein, 1992;
Helms, 2005). Elgie benämner i princip övriga forskningsansatser som obsoleta och konstaterar: ”Now, leadership theorists are interactionists” (Elgie,
1995: 7). Vilka komponenter som interagerar skiljer sig emellertid mellan
forskare. Presentationen nedan redovisar flera olika sätt på vilka forskare har
närmat sig studier av ledarskapsstil med en interaktionistisk ansats.
Elcock föreslår som studieobjekt den kontext som en statsminister blev
vald i, de konstitutionella ramarna för hans agerande och hans personliga
beskaffenhet (Elcock, 2001: 62). Helms (2005) lyfter fram kulturella parametrar, attityder, föreställningar och samhällsvärden som kan relateras till
det politiska systemet och som påverkar de val som en politisk ledare gör.
Den historiska dimensionen menar Helms utgörs av den enskildes politiska
uppväxt som troligen har format denna. Slutligen lyfter Helms fram de politiska omständigheter som påverkar en ledare såsom relationen till partiet,
parlamentets sammansättning, oppositionens styrka och stora internationella
händelser (Helms, 2005: 20-21).
Trots att institutionsbaserad forskning pekar på att presidenten är fast i
strukturer och därför inte kan utveckla en egen stil påvisas att presidenter
lägger upp organisationen efter sina egna mål. En viss typ av organisation
passar en viss president, och presidenten kan bortse från institutionella principer om han eller hon vill. Hess skriver:
Ultimately it is the president’s style—his work habits, the way he likes to receive information, the people he prefers to have around him, the way he
makes up his mind—that will be the key to how the White House is organized (Hess, 2002: 188).

Hargrove pekar på olika dimensioner av ledarskap som varje ledare måste
kunna använda, nämligen strategi och kontextuell skicklighet, kulturellt ledarskap, meningsskapande, övertygelse och kontroll (Hargrove, 1998: 47).
Utifrån dessa dimensioner konstaterar han också vikten av den kulturella
aspekten. Ett ledarskap som är gångbart i ett land är måhända inte gångbart i
ett annat land eller ens i samma land vid olika tidpunkter. Varje ledare måste
således finna det som gör att folket följer ledaren just där och då (Hargrove,
1998: 70). Hargrove är således inriktad på utmaningar för ledare och hur
ledarskapet ska förstås och tar individens betydelse för given (Hargrove,
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1993: 70). Hargrove ser personlighet som en faktor som påverkar olika
aspekter av ledarskapsstil, nämligen policymening (policy purpose) och även
politisk och administrativ stil (political and administrative style) (Hargrove,
1993: 70, 75). Ett resultat av Hargroves synsätt är att det är näst intill omöjligt att förklara framtida eller ens historiska skeenden eftersom det finns mått
av intuition som är obestämd hos ledare. Vad vi kan göra är dock att identifiera vissa mönster i beteenden (Hargrove, 1993: 76). I Hargrove och Owens
(2003) gör författarna systematiska genomgångar av hur brittiska och kanadensiska premiärministrar, amerikanska presidenter samt tyska förbundskanslers agerat beroende på kontext och personlighet, här omnämnt som
politisk skicklighet. De flesta av dessa texter undersöker dock grad av effektivitet, det vill säga hur väl de har lyckats med en given policy.
Ytterligare ett synsätt på den interaktionistiska modellen är Greensteins
modell nedan som innebär att människors beteende (B) är en funktion av
dess omgivning (O) och predisposition (P) enligt följande: O → P → B.
Argumentet är att omgivningen påverkar en person som förmedlar ett beteende. Omgivningen kan inte direkt påverka beteendet (Greenstein, 1992:
110). Elgie (1995) har utvecklat Greensteins modell för att tillämpa den interaktionistiska modellen på politiskt ledarskap. Till skillnad från Greenstein
betraktar inte Elgie omgivningen som något som läggs på en person utan ser
en interaktion där emellan. Hans modell ser således ut enligt följande: omgivning ↔ personlighet → politiskt ledarskap (Elgie, 1995: 8). Elgie försöker i sin modell systematisera innehållet i uppdelningen mellan omgivning
och personlighet:
Tabell 1. Exempel på en interaktionistisk ansats (Elgie, 1995: 9-21).
Omgivningen
Institutionella strukturer

Politiska ledare (personlighet)

Samhällets behov

Resursfördelningen inom
exekutiven
Resursfördelning mellan
exekutiven och andra delar
av statsförvaltningen

Det historiska arvet

Den politiska ledarens ambition
Samhällets (sociala) attityder Den politiska ledarens stil

Resursfördelning inom och
mellan partier

Populära önskemål

Andra forskare med en interaktionistisk ansats är bl.a. Cole som i sin fallstudie av den franske presidenten Charles de Gaulles ledarskap använder sig av
en modell som består av 1) ledarens resurser såsom personlighet och roll i
den politiska kontexten (positional context) och 2) påtryckningar från omgivningen (environment) såsom interna och externa hinder samt interna och
externa möjligheter (Cole, 1994: 456).
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Sammanfattningsvis är grunden att oavsett de individuella val som forskare gör bör informella/formella institutioner och personlighet beaktas för att
kunna studera en politisk ledare. En del forskare använder strikt formella
institutioner såsom konstitutionella regleringar, medan andra ser till den
kulturella och sociala kontexten. Det är vidare tydligt att det saknas samsyn
bland forskare om vilka faktorer som ska lyftas fram.

Avhandlingens disposition
Efter denna inledning följer kapitel 2 som behandlar metod och design. Här
redogörs för valet av en kvalitativ framför en kvantitativ metod och motivering av valet av de studerade fallen samt vilka implikationer dessa val har. I
kapitel 3 presenteras det analytiska ramverket och dess tillämpning på de
fyra fallen. Vidare beskrivs hur ledarskapsstilen kommer att analyseras genom statsministrarnas utövande av fyra funktioner och hur de två övergripande teoretiska faktorerna (institutioner och personlighet) operationaliseras.
Kapitel 4-7 utgörs av beskrivningar av fyra statsministrars utövande av
fyra funktioner. De fyra statsministrarnas utövande av en funktion behandlas
i fyra separata kapitel. I analysen görs kontinuerligt kopplingar till det analytiska ramverket vilka är tänkta fungera som markörer för läsaren. Dessa
kopplingar summeras i slutsatserna.
Avhandlingens slutsatser delas in två kapitel. Kapitel 8 inleds med en
sammanfattning av statsministrarnas ledarskapsstil i respektive funktion.
Jämförelsen leder till förklaringar av varför det finns skillnader och likheter
mellan fallen. Frågan om varför det finns likheter och skillnader mellan fallen besvaras dels genom att statsministrarna analyseras var för sig som hela
fall vilket tydliggör mönster i ledarskapsstil, och dels genom en diskussion
om respektive förklaringsfaktors värde. I kapitel 9 diskuteras de implikationer som avhandlingens resultat har för forskning om svenskt politiskt ledarskap och för teori och metod som rör forskning om politisk ledarskapsstil i
allmänhet.
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Kapitel 2: Design och metod

Intensiva studier av få fall
Det är svårt att komma ifrån att forskare ofta präglas av en viss förförståelse
för det fenomen de åtar sig att studera. Det är särskilt tydligt när studieobjekten är så pass kända för en bred allmänhet som regeringschefer är. De flesta
människor har nog uppfattningar om den sittande regeringschefens sätt att
leda och möjligen även varför denna uppvisar en viss stil. En central fråga i
designarbetet är därför åtskillnaden mellan en induktiv och deduktiv design
för att nå vetenskapliga förklaringar. I en induktiv ansats inleder forskaren
arbetet utan någon teoretisk ansats eller förklaringsmodell. Vid mötet med
empirin samlas istället underlag för att kunna formulera en allmän teori och
använda dem för att förklara ytterligare fall. Deduktionen börjar i motsatt
ände med en eller en uppsättning generella faktorer som kan förklara fenomenet som studeras. Arbetet går sedermera ut på att redogöra för hur faktorn
eller faktorerna kan förklara det studerade fenomenet. Om faktorerna inte
kan förklara fenomenet blir slutsatsen att fortsatt forskning bör avfärda och
sålla bland faktorerna så att endast de som kan förklara fallet finns kvar (Alvesson & Sköldberg, 2008: 54; Blaikie, 2000: 101). I den här studien anges
möjliga orsaker till hur ledarskapsstilen tar sig uttryck och för detta ändamål
krävs ett teoretiskt ramverk. Empiriinsamlingen påbörjades emellertid inte
utan en teoretisk förförståelse och kan i den meningen inte sägas vara rent
induktiv. Avhandlingen syftar inte heller till att falsifiera hypoteser om teoriers giltighet. Studien är således inte renodlat deduktiv.
I avhandlingen används ett tredje förhållningsätt som benämns som abduktiv. Den abduktiva designen kopplas av Blaikie tydligt till målet att nå
förståelse för ett fenomen (Blaikie, 2000: 124). Det handlar enligt Blaikie
om att nå en förståelse av en social verklighet och genom tolkning översätta
denna verklighet till en teoretisk nivå (Blaikie, 2000: 114-119). Blaikies
fokus på förståelse är en relativt snäv syn på vad som uppnås med en abduktiv design. I avhandlingen ger det empiriska materialet en inblick i statsministrarnas ledarskapsstil men analysen inspireras dessutom av tidigare teoretiska studier. De teoretiska antagandena tjänar som en inspirationskälla i
sökandet efter mönster som ger förklaringar av det studerade fallet (Alvesson & Sköldberg, 2008: 55-60). Alvesson och Sköldbergs tolkning av abduktiv design är lovande och ligger i linje med den typ av förklarande ansats
som eftersträvas i avhandlingen. En empirisk observation som till exempel
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ett styrelseskick, en policyförändring eller, i detta fall, en ledarskapsstil,
beskrivs, kartläggs och tolkas. I denna process etableras således ett empiriskt
mönster. Det empiriska fallet förklaras med teoretiska antaganden som baseras på existerande kunskap och referensramar (Alvesson & Sköldberg, 2008:
55, 60-61). Avhandlingens sökande efter mönster gör förståelsen av den
abduktiva designen närbesläktad med grounded theory. Utgångspunkten i
grounded theory är att inte låta färdiga begrepp utgöra stommen för forskning utan att upprepad sökning av empiriska mönster kan generera teori som
har hög validitet och är grundad i empirin (se Glaser & Strauss, 1967).
I avhandlingen anläggs en teoretisk förståelse innan analysen av källorna
påbörjas. Detta utgör det hypotetiska mönster som vägleder och avgränsar
undersökningens inriktning och omfång. Avhandlingen lägger vikt vid utsagor av studieobjekten själva och deras medarbetare samt tolkningen av andra
skriftliga underlag. En kvalitativ ansats har därför bedömts som bäst lämpad.
Kaarbo och Beasley (1999) pekar på tre fördelar med en kvalitativ metod i
politiskt psykologiska fallstudier: 1) fallet är ett verkligt fenomen som undersöks i sin naturliga och pågående kontext med insikten att kontexten formar en individ och också sätter ramar för vad som kan göras politiskt; 2)
tyngdpunkten ligger på processer såväl som utfall, och de mest relevanta
frågorna i en fallstudie är hur och varför vilket syftar till att se processerna
som leder till ett utfall; och 3) att det finns en tolerans för att använda sig av
olika typer av informationsinsamlingsmetoder, exempelvis innehållsanalys,
arkivanalys och intervjuer (Kaarbo & Beasley, 1999: 388-389).
En utgångspunkt i avhandlingen är att det kan finnas flera orsaker till ett
utfall. Enstaka kausala faktorer för att förklara ett fenomen är således inte
målet, det kan finnas fler relevanta faktorer och analysen är öppen för ytterligare faktorer. Ragin (1994) tydliggör den förklarande ambitionen i
fallstudier:
In case-oriented work, explanations are interpretive accounts of how conditions come together in historically specific ways to produce outcomes in specific cases (Ragin, 1994: 303).

Fallbaserade studier skiljer sig på flera sätt från en variabelorienterad strategi
där ofta ett stort antal enheter ingår med motiveringen att enstaka fall inte
kan ge en god representation av verkligheten (Ragin, 1994: 299-304). I den
här studien är fallen intressanta i sin egen rätt, men liksom i andra historiska
fall där utfallet är komplext att förklara krävs en kombination av förklaringar, och då lämpar sig den kvalitativa ansatsen bättre (Ragin, 1987: 13). Vidare är fallen i en kvalitativ studie inte på förhand bestämda och oföränderliga
entiteter som inte kan omformuleras (Ragin, 1997: 31-32). Nya observationer har under arbetet också gjorts som påverkat uppbyggnaden av fallen, det
vill säga vilka funktioner som ges utrymme. Ett resultat kan inom kvalitativ
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forskning tillstås ha multiple conjunctural causation3, det vill säga att olika
orsaker kan ge samma eller liknande utfall (Ragin, 1994: 303). Multikausalitet resulterar i att generaliseringar utifrån fallstudier blir snäva men i sin
specificitet kan ge ingående förklaringar om komplexa förhållanden (se diskussion i ”Avhandlingens orientering”). Avhandlingen öppnar för att det
finns flera olika orsaker till en ledarskapsstil. Ledarskapsstil borde därför
studeras med en design som tillåter hög grad av detaljgranskning snarare än
teoretisk sparsamhet (parsimony). Multikausalitet betraktas således inte som
ett hinder i avhandlingen. Det finns emellertid olika typer av kvalitativa fallstudier med olika syften och i avhandlingen definieras fall som
an instance of a class of events. The term”class of events” refers here to a
phenomenon of scientific interest, such as revolutions, types of governmental
regimes, kinds of economic systems, or personality types that the investigator
chooses to study with the aim of developing theory (or “generic knowledge”)
regarding the causes of similarities or differences among instances (cases) of
that class of events (George & Bennett, 2005: 17-18).

Varje statsminister utgör här ett exempel (instance) på en typ av fenomen
(class of event), det vill säga ledarskapsstil. I avhandlingen behandlas Thorbjörn Fälldin, Ingvar Carlsson, Carl Bildt och Göran Persson som fall av
svenska regeringschefers ledarskapsstil. För varje statsminister görs observationer utifrån de fyra funktionerna (regeringsbildare och organisatör, beslutsfattare, kommunikatör samt krishanterare), vilket totalt ger 16 observationer.
Studien bygger på två teoretiska riktningar som tillsammans ger förklaringar till fallen. Målet är emellertid också att belysa behov av mer utvecklad
teori på det studerade området. Undersökningen är vad som benämns som en
disciplinerad konfigurativ fallstudie (disciplined-configurative), där syftet är
att använda teorier för att förklara fall och/eller påvisa behov av teoriutveckling inom förbisedda forskningsområden samt exemplifiera en teori av pedagogiska skäl (George & Bennett, 2005: 75). Fallstudier består emellertid
sällan av en enda renodlad typ av fallstudie utan bär drag av flera olika typer.
I en konfigurativ-idiografisk fallstudie (configurative-idiographic) är målet
att ge en tolkning av ett falls övergripande karaktär (konfiguration) (Eckstein, 1975: 96-97). Eckstein argumenterar för att en beskrivande (konfirugativ-idiografisk) fallstudie oftast smälter samman med en förklarande (disciplinerad-konfiugrativ) fallstudie (Eckstein, 1975: 100). Så är också fallet i
denna avhandling som bygger på de två fallstudietyperna nämnda ovan. En
systematisk beskrivning utgör grunden, men teoretiska faktorer används för
att tolka och förklara den empiriska berättelsen. Avhandlingens analytiska
ramverk består av etablerade begrepp och teorier men dessa har inte tidigare
kombinerats i en interaktionistisk ansats eller brutits gentemot svensk empiri. Det är ett utvecklingsarbete som görs i avhandlingen.
3

Mills (2002) benämner det plurality of causes och George och Bennett (2005) equifinality.
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Val av fall
De svenska statsministrarna under efterkrigstiden är åtta till antalet: Tage
Erlander, Olof Palme, Thorbjörn Fälldin, Ingvar Carlsson, Ola Ullsten, Carl
Bildt, Göran Persson och Fredrik Reinfeldt. Ett totalurval av statsministrar
har bedömts som alltför omfattande för att kunna beskriva utövandet av
funktionerna på djupet. Den konstitutionella kontext i vilken Sveriges statsministrar har lett regeringen har skiftat över åren och här sker en naturlig
avgränsning. En grundläggande skillnad i ämbetet markeras av 1974 års
förändring av regeringsformen. Regeringsformen som styr statsministrarnas
handlingsutrymme medger från och med detta år en utökad makt att tillsätta
och entlediga statsråd, fördela arbetsuppgifter mellan statsråden och bestämma formerna för regeringens arbete och beslutsfattande (RF kap. 6-7;
Ruin, 2007: 83-84). Statsministrar verksamma före denna period var Tage
Erlander (1946-1969) och Olof Palme (1969-1976, 1982-1986). Det finns
således skäl att välja bort dessa fall då de arbetade under andra institutionella
ramar än de övriga fallen. Palme var förvisso verksam också efter förändringen av regeringsformen men genom att välja fall som endast varit verksamma efter 1974 är fallen mer likvärdiga och tydligare jämförelser kan
göras (Prezerworski & Teune, 1970).
Kvar återstår således Fälldin, Ullsten, Carlsson, Bildt, Persson och Reinfeldt. Perioden möjliggör analys av skillnader mellan de två traditionella
blocken i svensk politik och mellan två typer av regeringar. Urvalet har därför begränsats till regeringarna Fälldin och Bildt som utgör avhandlingens
borgerliga regeringar, samt regeringarna Carlsson och Persson som utgör de
socialdemokratiska. Vidare möjliggör urvalet en studie av skillnader i ledarskapsstil mellan de borgerliga koalitionsregeringarna och de socialdemokratiska enpartiregeringarna. Upplägget öppnar för analys av ledarskapsstil
inom och mellan politiska partier samt inom och mellan olika typer av regeringar.
De två statsministrar som utelämnats från studien är Ola Ullsten och Fredrik Reinfeldt. Ullsten var statsminister i mindre än ett år varför han har valts
bort.4 Fredrik Reinfeldt har valts bort av flera skäl. Som sittande statsminister är Reinfeldt något av en rörlig måltavla. Avhandlingen visar hur ledarskapsstilen hos de studerade fallen utvecklas under deras tid som statsminister. Det har därför bedömts som förhastat att försöka skriva ett bokslut om
Fredrik Reinfeldts ledarskapsstil under den tid som han fortfarande innehar
ämbetet. Det fanns vid tillfället för avhandlingens påbörjande dessutom begränsat material om honom. Av tidigare studier framgår det vidare att det
kan vara problematiskt att få tillgång till intervjuer med personer i statsministerns närhet under pågående mandatperiod (se Isaksson, 1994).
4

Ullsten utgör dock ett intressant fall för en enskild fallstudie. Hans tid i statsrådskretsen
inleddes som biståndsminister för att sedermera övergå till statsminister och sedan tillbaka
som utrikesminister.
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Källor och källkritik
Källorna i avhandlingen består av arkivmaterial, intervjuer, offentligt tryck,
dagböcker, memoarer, biografier och tidningsartiklar. Det är material som
onekligen är behäftade med källkritiska problemställningar. Det finns emellertid olika syn på vad källkritik är och vad det borde vara. Det finns källkritiker som är kunskapsrealister och därmed anser att det finns en verklighet
som döljer sig bland källorna, om än ofullständig och motsägelsefull (Alvesson & Sköldberg, 2008: 220). Källkritiken blir då den helt centrala metoden
för forskaren. Historikern Rolf Torstendahl (2005) är kritisk till just denna
utgångspunkt och menar att Sverige lider av en ”källkritisk fundamentalism”
som inte återfinns i övriga världen. Grunden för Torstendahls kritik är att
källkritik är en av många viktiga metoder. Det grundläggande är dock en
tydlig redogörelse för vad som ska uppnås med en metodisk bearbetning av
data (Torstendahl, 2005: 210). Torstendahl vänder sig mot en kunskapsrealism och antar en mer relativistisk syn på sanningen. Argumentet är att historievetenskapen inte ska ha till uppgift att kunna redovisa en sanning om historiska händelser men däremot kunna ge ”giltiga påståenden” (Torstendahl,
2005: 213). I avhandlingen görs inte heller anspråk på att kunna redovisa den
slutgiltiga och absoluta sanningen utan snarare att peka på dominerande
mönster i statsministrarnas ledarskapsstil och därmed ge giltiga påståenden
om dess karaktär och ursprung.
Äkthet, oberoende, samtidighet och tendens är källkritiska kriterier som
ofta används för att hantera den problematik som förvrängning av information utgör för forskaren (Alvesson & Sköldberg, 2008: 219). Av de fyra traditionella källkritiska kriterierna är flera av relevans för den här avhandlingen. Frågan om äkthet, d.v.s. om källorna är äkta eller inte, har dock inte bedömts som ett stort problem i denna studie. Det har inte funnits anledning att
misstänka att dokument från arkiv varit oäkta och därför inte föranlett någon
form av äkthetsanalys (se Esaiasson m.fl., 2003: 308).
Det andra kriteriet, oberoende, är dock centralt och rymmer flera relevanta aspekter. Det har att göra med källornas oberoende i förhållande till den
utsaga som de ger. I möjligaste mån har tvetydiga eller motsägelsefulla utsagor som framkommit i exempelvis en memoarbok också undersökts i samtida tidningsartiklar och genom att frågor ställts om utsagan i de genomförda
intervjuerna. På detta vis har bekräftelse sökts på utsagor. Detta är emellertid
bara en aspekt av oberoendekriteriet. Avståndet mellan berättelsen och källan är också centralt. De personer som intervjuats eller som redogjort för sina
erfarenheter i memoarer har varit verksamma i direkt närhet till statsministern. Förvisso är källorna baserade på förstahandsuppgifter men ett bekymmer är frågan om källans oberoende i relation till studieobjektet och om källan därmed har intresse av eller krav på att bilden förvanskas. Oberoende är i
denna aspekt likt det tredje kriteriet, tendens (Alvesson & Sköldberg, 2008:
225-226; Esaiasson m.fl., 2003: 310). Denna aspekt handlar om huruvida
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källan har omedvetna eller medvetna bevekelsegrunder för att förvränga en
berättelse (Esaiasson m.fl., 2003: 310).
Politiska memoarer har utkommit i stor mängd under 2000-talet. Det har
också skapat en debatt om en sorts etik rörande när och hur de kan skrivas.
Socialdemokraten Pär Nuders memoarer ifrågasattes exempelvis av partikamraten Urban Ahlin för att bryta mot en ”hederskodex” inom partiet (Ahlin, 2008). Ahlins kritik tydliggör att det kan finnas lojalitetsaspekter som
gör att tidigare politiker förvränger sanningen. Det är emellertid inte endast
en lojalitet gentemot exempelvis partiet som medför risk att utsagor förvrängs. Det finns en tydlig tendens att vilja framhäva sin egen roll i historien
och vinkla skeenden som gynnar ens eget agerande och eftermäle (se Bergstrand m.fl., 2006: 85-96; Fichtelius, 1999). I analysen har eftersträvats en
användning av flera källor till grund för en slutsats, i synnerhet i de avseenden där slutsatsen går mot en vedertagen uppfattning eller om det finns motstridiga källor.
Det fjärde kriteriet, samtidighet, rör källans närhet i tid till dess nedtecknande. Flera av avhandlingens källor är problematiska ur denna aspekt (se
fortsatt diskussion om intervjuer). Eftersom berättelser i memoarer ibland
nedtecknats 30-40 år efter händelsen (exempelvis Per Ahlmarks memoarer
utgivna 2011) kan naturligtvis sanningen ha förvrängts, medvetet eller
omedvetet. Multipla källor har varit vägen för att hantera problemet. Ibland
har promemorior från Regeringskansliet, tidningsartiklar, etcetera fungerat
som kompletterande källor.
Varför ska då memoarer och biografier användas överhuvudtaget? Den
här typen av källor kan å ena sidan vara de bästa beskrivningarna av en ledare eftersom en författare kan gå in på djupet i en ledares liv i syfte att så tydligt som möjligt återge en historia om en person. Å andra sidan är risken stor
att författaren konstruerar personen och dennes liv på ett högst subjektivt
sätt; då det är upp till vederbörande att välja och vraka i vad som ska aktualiseras och inte (Gustafsson, 2008: 105-106). En anledning till att inkludera
memoarer och biografier är att de vid sidan av intervjuer utgör viktigt material i avsaknad av utförliga anteckningar från Regeringskansliet. Forskaren
som intresserar sig för hur statsministrar agerar i de frågor som tas upp i
avhandlingen (regeringsbildning och organisation, beslutsfattande, kommunikation samt krishantering) ställs inför ett antal problematiska hinder. Trots
att den svenska öppenheten fastslås i offentlighetsprincipen garanteras inte
medborgare insyn i de processer som här studeras. Som forskare är det bara
att konstatera att det är svårt att studera makten. Det är upp till statsministrarna att avgöra om protokoll ska föras eller ej vid andra sammankomster än
regeringssammanträdet. Rättschefen kan vid tillfällen också fälla sådana
avgöranden (vilket blev fallet under hanteringen av flodvågskatastrofen
2004). Härvidlag har forskaren eller den intresserade medborgaren att förlita
sig till just memoarer, biografier och möjligen intervjuer. De fungerar således som en sorts säkerhetsventil för att ge insyn i statsledningens - i detta fall
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regeringens - arbete. Svenska forskare befinner sig i detta avseende i ett betydande underläge gentemot exempelvis de amerikanska presidentforskarna.
De amerikanska presidentbiblioteken innehåller källor som ger forskare detaljerad insyn i hur presidenter hanterat frågor, hur mycket information som
har eftersökts, vilka olika alternativ som har vägts mot varandra, vilka rådgivare som har tillfrågats, etc.5
Materialtillgången varierar också mellan fallen vilket skapar viss asymmetri. Thorbjörn Fälldin och Ingvar Carlsson har båda ställt upp i ingående
intervjuböcker. Ingvar Carlsson har också skrivit memoarer i två delar. Flera
statsråd som var verksamma vid tiden har därtill skrivit memoarer som berör
Fälldins och Carlssons ledarskap. Göran Persson har likaledes skrivit memoarer och framförallt deltagit i en unik intervjuserie med journalisten Erik
Fichtelius. Tidigare material om dessa tre statsministrar finns således där
forskare kan bilda sig en övergripande uppfattning om deras ledarskapsstil.
Carl Bildts tid som statsminister är i detta avseende inte lika väldokumenterad. Bildt har inte själv skrivit böcker om statsministertiden (men däremot
om andra positioner) och få av de statsråd som var med under regeringen
Bildt har gjort det. Carl Bildts statssekreterare i statsrådsberedningen 19911994, Peter Egardt, har emellertid gett författaren tillgång till sitt arkiv på
Riksarkivet. Arkivet består av i princip all e-post och mycket av den dokumentation som Egardt tog fram eller som skickades till honom. Vidare förde
Egardt själv noggranna anteckningar vid så gott som samtliga allmänna beredningar. Materialet öppnas för allmänheten först år 2033. Tillgången till
Egardts arkiv ger därför en ny och unik insyn i regeringens arbete 1991-1994
och det förberedande arbetet inför tillträdet till Rosenbad 1991.

Intervjuerna och källkritik
För avhandlingen har sammanlagt 18 intervjuer genomförts. De har medfört
ytterligare viktiga frågeställningar om källkritik i avhandlingen. Intervjuerna
har varit strukturerade efter de teoretiska dimensioner som ingår i det analytiska ramverket (se nästa kapitel). Intervjuerna har haft samma upplägg och
samma frågor har ställts till de intervjuade, men inte enligt en standardiserad
checklista. Intervjuerna har varit semi-strukturerade och frågorna har varierat
beroende på den intervjuades position. De intervjuade har getts möjlighet att
ta upp aspekter som inte funnits med i frågeformuläret och intervjuerna kan
därför betraktas som samtalsintervjuer (Esaiasson m.fl., 2003: 255; Teorell
& Svensson, 2007: 89 ). Genom att låta intervjuerna anta formen av samtal
har övergripande resonemang kunnat föras av de intervjuade, men det har
också skapats rum för uppföljningsfrågor. Frågorna i intervjumanualen har
alltså inte följts kronologiskt men rört sig kring de teman som funnits upp5

Preston (2001) ger en god bild av hur presidentbiblioteken underlättar och möjliggör den här
typen av forskning.
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ställda, och de flesta frågor har kunnat ställas vid varje intervjutillfälle. 6 Frågorna har varit baserade i tidigare forskning och empiriska observationer av
vikt har fått ta plats i intervjuerna.
Det faktiska tillvägagångssättet har varit att en förfrågan om intervju
skickats till berörda personer. I vissa fall har detta följts av ett brev/e-post
med övergripande frågor för att ge den intervjuade möjligheten att fundera
igenom dem. Intervjuerna har i de flesta fall pågått i ca 60 minuter. Intervjuerna har sedermera transkriberats och därefter sänts till de intervjuade. I vissa fall har de intervjuade gett synpunkter på texten som oftast rört språkliga
korrigeringar. I få fall har de intervjuade efterfrågat att passager ska strykas.
Det har rört personomdömen som inte handlat om statsministrarna ifråga,
varför den typen av kommentarer tillgodosetts. De flesta tillfrågade har ställt
upp på intervjuer. De som tackat nej är Mona Sahlin, Pär Nuder, Carl Bildt
och Thage G Petersson. Personer som inte svarat på förfrågan är Per Ahlmark, Laila Freivalds och Carl Tham.
Fallen i avhandlingen är fyra statsministrar, det vill säga individer. Det är
naturligtvis en omöjlighet att helt gardera sig mot att de bilder och underlag
som presenterats genom intervjuer inte är vinklade (oberoende- och tendenskriteriet). Även intervjuer måste behandlas med de källkritiska kriterierna i
bakhuvudet. Under arbetets gång har olika konflikter mellan medarbetare
uppdagats som tydligt visar att det funnits slitningar och kanske till och med
fraktioner inom regeringarna. Det är dock omöjligt att försöka göra ett urval
baserat på alla tänkbara kombinationer av allianser. Intervjupersonerna har
valts med flera kriterier. Framförallt har det varit viktigt att intervjua personer som hade betydande insyn i regeringens arbete; statsråd och främst
statsministrarnas statssekreterare, det vill säga personer med hög grad av
centralitet (Esaiasson m.fl., 2003: 309). Genom valet av personer i statsministrarnas direkta närhet har det funnits möjlighet att få exempel på deras
agerande under allmän beredning, regeringssammanträden, etcetera, något
som inte hade varit möjligt annars. Statssekreterarna har varit viktiga eftersom de har hanterat den dagliga verksamheten kring statsministrarna och
torde ha bättre insyn än statsråden i hur de insamlat beslutsunderlag och hur
de har förberett sig för beslut. Av samma anledning har övriga statsråd i
statsrådsberedningen varit av intresse för intervju, såsom samordningsministrar och vice statsministrar. Det har därtill varit av vikt att få in andra
aspekter i urvalet. I koalitionsministärerna har av den anledningen också
representanter från andra partier ombetts ställa upp för intervju. Statsministrarna själva har varit självklara intervjupersoner då det teoretiska ramverket
till viss del vilar på deras uppfattning om rollen som statsminister. Valet av
personer har således varit strategiskt i sin natur. Tre av fyra studerade statsministrar har ställt upp för en intervju. Carl Bildt har inte ställt upp, med
hänvisning till tidsbrist. Det påverkar analysen så tillvida att det finns mindre
6

De övergripande frågor som ställts har sammanfattats i appendix 1.
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information om hur han själv upplevde rollen. Detta vägs till viss del upp av
hittills ej offentligt och obearbetat material från Egardts arkiv men är alltjämt
en begränsande faktor, vilket i viss utsträckning ger avtryck i analysen.
En annan sida av intervjuerna är tidsaspekten, eller samtidighetskriteriet.
Vid intervjutillfället var det drygt 30 år sedan Thorbjörn Fälldin och hans
medarbetare var verksamma, medan det för Göran Persson och hans medarbetare endast rör sig om sex år - flera av dem hade när intervjuerna genomfördes framstående positioner inom socialdemokraterna. Författarens uppfattning är att minnesbilderna inte allvarligt har försämrats på grund av en
längre tidsutdräkt. Sällan har intervjuade personer verksamma på 1970- och
1980- talen sagt att de inte minns; de har tvärtom en tydlig uppfattning om
hur statsministrarna agerat och har kunnat ge lika många exempel som intervjuade personer verksamma under 1990- och 2000-talen. Ett fenomen som
uppenbarat sig i detta arbete är dock hur historier läggs till rätta i efterhand
av informanter. Inte sällan har vissa formuleringar eller anekdoter i memoarer och biografier återgetts med exakt samma formuleringar vid en intervju.
Frågor har då inriktats på att problematisera och fördjupa vad det är som är
så unikt bakom den givna formuleringen. Det är å ena sidan ett problem att
uppfattningen om en statsministers ledarskapsstil låses fast i vissa händelser,
å andra sidan är det troligt att de har lyfts fram i första läget för att de har
ansetts vara illustrerande för hur en statsminister agerat i en viss funktion.
Intervjuerna är kvalitativa samtalsintervjuer och har möjliggjort en förståelse för statsministrarna och deras medarbetares vardagliga erfarenheter av
arbetet i regeringen. Detta är en aspekt som intervjuer tillför som är svår att
komma åt på annat sätt (se bl.a. Esaiasson m.fl., 2003: 279-280). Men intervjuerna har också fungerat som komplement till memoarer, biografier, protokoll och arkivmaterial. Intervjuerna har varit kopplade till de studerade
funktionerna och det teoretiska ramverket. De har ofta inletts med en övergripande fråga som till exempel ”Kan du berätta om hur rekryteringsförfarandet av statsråd gick till?”. En sådan öppen fråga, eller ”grand tour”-fråga
(Esaiassson m.fl., 2003: 290) gav de intervjuade möjlighet att beskriva förfarandet utan ytterligare frågeställningar från författarens sida. Detta följdes
vid behov upp av mer konkreta frågor, som hur många som tillfrågades, och
i vissa fall ombads de intervjuade ge redovisningar av särskilda omtvistade
fall. Intervjuerna har alltså fyllt flera syften. Dels har de kunna tillföra ny
kunskap eftersom övrigt material inte alltid givit svar på avhandlingens frågor och dels har intervjuerna gett en vägledning om särskilt viktiga drag hos
statsministrarna. De öppna frågorna som beskrivs ovan skapar mönster i
intervjuerna. Om flera personer, opåverkade av varandra, beskriver exempelvis Fälldin som en person som var extremt noggrann med informationsinsamling inför beslut är det rimligt att betrakta det som ett särskilt utmärkande drag i hans ledarskapsstil. Intervjuerna har också fungerat som källkritiskt
stöd eftersom de öppnat upp för kontrollfrågor utifrån tidigare inläst materi-
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al. De har alltså kompenserat för eventuella tendentiösa inslag i skriftligt
material.
Elitintervjuer, vilket samtliga fall rör sig om, ställer forskaren inför delvis
andra utmaningar än intervjuer med personer som inte är lika vana vid att
besvara frågor och möjligen också framställa sig själva i fördelaktig dager
(Gillham, 2005). Statsministrar tillhör en typ av elit som är mycket van vid
intervjuer. Gillham höjer ett varningens finger för att eliter därför kan ifrågasätta frågeställaren eftersom de ofta vet mer om händelseförlopp (Gillham,
2005: 84-85). Ett exempel från svensk politik som brukar anföras är Carl
Bildt som vid intervjuer har haft en vana att vända frågan mot frågeställaren
och ifrågasätta frågans logik (Möller, 2010: 51). Sådana situationer har inte
infunnits sig i mötet med de intervjuade för denna avhandling (att notera är
att Bildt inte ställt upp på intervju). Gillham menar vidare att eftersom det
handlar om människor med makt, och i detta fall ibland om personomdömen,
finns det särskild anledning att fundera över vad de intervjuade faktiskt svarar på och hur man som forskare använder materialet (Gillham 2005: 84-85).
Det mest framträdande problemet som uppstått är att flera intervjuade, då
särskilt statsråd, velat prata om sina specifika ansvarsområden. Ett tidigare
statsråd kom ständigt in på sin egen roll som statsråd istället för att besvara
frågor om statsministern under den aktuella perioden. Det medförde att intervjun blev längre än nödvändigt men utgjorde inget problem i den faktiska
intervjusituationen. Intervjuerna har behandlat hur enskilda statsministrar
agerade i olika funktioner vilket i vissa intervjuer har lett till viss försiktighet. Det har i de flesta fall handlat om att de intervjuade använt sig av uttryck som avdramatiserat händelseförlopp. När källor brutits mot varandra
och fallen kunnat jämföras har detta dock inte haft en avgörande betydelse
eftersom mönster ändå framträder tydligt.

Tolkningsarbetet
Genom att studera primär- och sekundärkällor i förhållande till det teoretiska
ramverket etableras mönster i statsministrarnas ledarskapsstil. Löpande förs
diskussioner i avhandlingen om hur uttalanden förhåller sig till varandra för
att visa författarens tolkning av uttalanden och vilken tyngd som de ges och
varför. Beskrivningen av fallen är uppbyggda av flera utsagor. Statsministrarnas egna utsagor om hur de tänkt om funktionerna är en del. Deras kolleger och medarbetare bidrar emellertid också med utsagor. I avhandlingen ges
därför återkommande referenser i den löpande texten till vem det är som för
fram åsikter och hur dessa utsagor skiljer sig åt.
I avhandlingen har den empiriska berättelsen om statsministrarnas stil
kontinuerligt analyserats utifrån ramverket. Analysen har skett med meningstolkning vilket innebär att intervjuaren/forskaren går bortom det som
faktiskt sagts och tillskriver mening till det sagda genom ett teoretiskt ramverk (Kvale, 1997: 182). Här finns en risk att forskaren anpassar sina fynd
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till vad ramverket antas kunna förklara. Avhandlingens författare har så tydligt som möjligt försökt att klargöra vilka förväntningar som finns på ramverket och vilka rimliga tolkningar som kan göras utifrån det. När konflikter
uppstår i källorna (och det gör det) presenteras de källor som talar för de
respektive sätten att se på utsagorna. Betydelsen av berättelser redogörs för
av statsvetaren och psykoanalytikern Stanley Renshon (1998). Han för i sin
forskning om presidentkandidater en diskussion om värdet av berättelser
som underlag i politisk-psykologisk forskning. Liksom i Renshons studie
eftersöks exempel på statsministrars beteende som kan användas för att etablera en viss ledarskapsstil. Utsagor har bedömts mot bakgrund av vem det
är som ger den och vilken representativitet utsagan har. Ju högre ”densitet”
eller frekvens av likartade omdömen desto mer trovärdig kan en berättelse
anses vara (Renshon, 1998: 360-362). Det finns här en svårighet i att avgöra
huruvida omdömen från fem olika källor är att betrakta som mer trovärdiga
än en källa som beskriver en person på motsatt sätt. I avhandlingen diskuteras därför löpande hur källorna bedömts utifrån källkriterierna. I analysen
sätter författaren också samman utsagor för att se hur pass väl de passar ihop
i ett bredare mönster. Finns det en koherens i bilden av en ledarskapsstil har
detta gynnat tolkningen av en källa.
En intressant aspekt är när medarbetare och kolleger till statsministrarna
har en annan uppfattning om statsministerns agerande än statsministern
själv. Det kan finnas olika skäl till att sådana dissonanser uppstår. Det är
nämligen inte bara en fråga om att ta hänsyn till tendenskriteriet eller oberoendekriteriet. En statsminister kan helt enkelt ha haft en annan avsikt med ett
uttalande eller agerande än vad medarbetarna upplever dess effekt vara. Enligt en freudiansk tradition skulle en förklaring vara att personer kan bete sig
på ett sätt utan att veta varför, d.v.s. det är omedvetna processer som kan
styra agerande (Magnavita, 2002: 77. Se också Mills, 2002: 154). Nära kolleger och medarbetare skulle därför kunna ha en bättre förståelse eller kunna
ge förklaringar till ett beteende utan att statsministern kan göra det. I avhandlingen har denna problematik lösts med att bryta ståndpunkter mot varandra.
Om det finns mönster i agerandet är det forskarens uppgift att gå bortom den
önskade effekten (statsministerns utsaga) och ge en tolkning av vad bakgrunden till agerandet är, bl.a. baserat på medarbetares utsagor.
Slutligen: källorna ger olika berättelser om statsministrarna men pekar
ofta i en entydig riktning. I avhandlingsarbetet görs ett försök att bryta de
synpunkter som ges mot varandra och peka på de eventuella källkritiska
problem som kan finnas vid vissa utsagor. Tolkningarna är genom tillämpning av de källkritiska kriterierna i alla fall i nuläget giltiga. Öppnas nya
arkiv är det möjligt att vissa slutsatser kan komma att revideras. I den här
studien är därför inte ambitionen att presentera en absolut och för alltid hållbar sanning utan snarare en dominerande bild av statsministrarnas ledarskapsstil och orsaker till karaktäristiska drag.
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Kapitel 3: Analytiskt ramverk

Redovisningen av det analytiska ramverket följer i två delar. I den första
delen preciseras utgångspunkten för att besvara avhandlingens empiriska
frågeställningar, d.v.s. hur statsministrarna har utövat de fyra funktionerna
som 1) regeringsbildare och organisatör, 2) beslutsfattare, 3) kommunikatör,
och 4) krishanterare. I presentationen av de fyra funktionerna är särskild
hänsyn tagen till varför funktionen som sådan är viktig, om utövandet regleras formellt, och slutligen vilken tänkbar variation som finns i utövandet av
funktionen. För vissa funktioner finns det behov av att tydliggöra de formella regler som omgärdar utövandet av densamma. Genom denna redovisning
ges också en bakgrund till den svenska kontexten. Den första delen avslutas
med en redovisning av avhandlingens två dikotomier för att kategorisera
ledarskapsstil. I den andra delen redovisas de teoretiska faktorer som ligger
till grund för att förklara varför statsministrarna utövat funktionerna på ett
visst sätt. Bakgrundsfaktorerna härrör från två övergripande fält: institutionalism och politisk psykologi. I redovisningen av dessa faktorer presenteras
ytterligare specifika linjer i den svenska kontexten. Slutligen redovisas i
detta kapitel hur den interaktionistiska ansatsen används för att genomföra
en analys av statsministrarnas ledarskapsstil.

Fyra centrala funktioner
I avhandlingen analyseras ledarskapsstil genom statsministrarnas utövande
av fyra funktioner. En presentation av ledarskapsstil i funktioner har en central fördel. Avhandlingen gör inte antagandet att en regeringschef har en
enhetlig ledarskapsstil. Det bedöms här som en empirisk fråga. En statsminister kan rimligtvis utöva olika funktioner på olika sätt. Det borde också ge
avtryck i en bedömning av en statsministers ledarskapsstil. Upplägget bryter
ett mönster som flera av de tidigare studier som refererats till i avhandlingen
uppvisar. I Barbers (1992) terminologi skulle exempelvis statsminister Carl
Bildt kunna beskrivas som aktiv/positiv ledare. Vad säger detta om hans
ledarskapsstil? Att han är aktiv och positiv i alla aspekter av att vara ledare i
rollen som statsminister? Värdet av att dela upp ledarskapsstilen i olika funktioner är att en mer nyanserad bild kan framträda som tar hänsyn till en eventuell variation i ledarskapsstil. Det kommer möjligen att finnas drag hos en
statsminister som kan sammanfattas i en särskild typ av ledarskapsstil givet
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att funktionerna utövas på ett och samma sätt. Det är en empirisk frågeställning som lämnas öppen i detta skede.
Statsministerämbetet rymmer flera funktioner som omgivningen och personligheten på olika sätt påverkar. I avhandlingen har fyra valts ut. I avgränsningen till att studera begreppet ledarskapsstil snarare än det övergripande begreppet politiskt ledarskap begränsas också antalet funktioner som
studeras. Funktioner som är centrala för en statsminister att utöva som av det
skälet valts bort är bl.a. att bygga koalitioner som i riksdagen ger stöd för
regeringens politik, att skapa opinion för politiska vägval och att initiera
reformer. De fyra funktioner som studeras är alla kopplade till hur statsministern arbetat med att bygga och leda en regering och sina politiska medarbetare, och det är detta som här avses med ledarskapsstil. Avhandlingen gör
inte anspråk på att ge en heltäckande bild av alla aspekter av en statsministers ledning av kolleger och medarbetare, men täcker med dessa fyra funktioner flera centrala områden. Det är dessutom funktioner som en statsminister har relativt hög frihet att utöva som han eller hon vill, d.v.s. att en statsminister i utövandet av dessa funktioner torde kunna sätta sin prägel på ämbetet.

Funktion 1: regeringsbildare och organisatör
De fyra statsministrarna som här studeras har alla haft möjlighet att bilda en
egen regering. En nyvald statsminister har som en inledande uppgift att utse
en regering och organisera Regeringskansliet för den kommande mandatperioden. Regeringsbildningen och organisationen är en central uppgift för en
statsminister som lyfts fram i olika ledarskapsstudier (Helms, 2005; Rose,
1991). Hur en statsminister hanterar denna uppgift är viktigt eftersom processens utformning, d.v.s. vilka som väljs som ministrar och i vilken typ av
organisation de kommer att arbeta, påverkar vilket förtroende en statsminister kommer att kunna åtnjuta (Rose, 1991: 12).
Regeringsformen är tydlig avseende regeringsbildningen. ”Statsministern
tillsätter övriga statsråd” (RF, kap 6, 1§). Funktionen som regeringsbildare
kan således inte delegeras eller undvikas av en statsminister. Däremot finns
det inte definierat vilka övriga politiska tjänster som en statsminister kan
vara delaktig i att tillsätta eller om tillsättningar sker helt på egen hand. Här
kan en variation uppstå. Statsrådens närmaste medarbetare är statssekreterarna som leder det interna arbetet i form av planering och samordning. Direkt
under statssekreterarna finns de politiskt sakkunniga. De kan ha flera olika
funktioner men beskrivs ibland som en typ av ”mini-statssekreterare” (Premfors & Sundström, 2007: 49). Trots att det tydligt framgår att statsministern
tillsätter regeringen finns det tänkbara variationer i hur utövandet går till och
i vilken utsträckning en statsminister är engagerad i tillsättningen av övriga
politiskt tillsatta poster. En statsminister kan göra anspråk på inflytande i
tillsättningar av statssekreterare och politiskt sakkunniga eller helt lämna
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detta till ansvarig minister. Den förra inställningen illustreras väl av Storbritanniens tidigare premiärminister Margaret Thatcher som vid rekryteringar
återkom till frågan om vederbörande var ”en av oss” (citerad i Seymour-Ure,
2003: 19-20). Avseende tillsättningen av främst statsråd är det rimligt att
anta att det behövs en förankringsprocess inom partiet eller en kärna av nära
medarbetare för att skapa en accepterad sammansättning (Blondel, 1987:
163). En statsminister kan således diskutera utnämningar med nära medarbetare, med statsrådskolleger i grupp, bilateralt eller möjligen inte rådgöra med
någon.
Av Regeringsformen framgår också att det ska finnas ett regeringskansli
bestående av departementen och att statsministern utser chefer för departementen (RF, kap 7, 1§). Denna del av etableringen av regeringens arbete är
inte lika tydligt fastslagen i Regeringsformen. Regeringskansliet är i sin lösa
reglering mycket flexibelt. Konstitutionsutskottet påpekade 1987 att varje
regering får fördela arbetet mellan medlemmar och delar av Regeringskansliet som passar ”den parlamentariska situationen, regeringens sammansättning, olika ärendegruppers samband och betydelse osv.” (Holmberg &
Stjernquist, 2003: 128). Det svenska Regeringskansliet är i sin organisation
en stabsorganisation till regeringen, och regeringens önskan om hur strukturen ska se ut är således helt avgörande. Hur Regeringskansliet organiseras
signalerar vilka frågor som en regering vill fokusera på och kan ha en betydande roll för hur pass väl arbetet flyter på internt. En statsminister kan ha
en avgörande roll och kan, särskilt i frånvaro av annan reglering, axla ett
stort ansvar för det organisatoriska arbetet och förändra organisationen och
arbetsprocesserna. Det är en aspekt av ledarskap som ofta undersöks i institutionella studier av amerikanska presidenter och premiärministrar (se Feldman, 1993; Helms, 2005; Hess, 2002; Moe, 1993; Seymour-Ure, 2003).

Funktion 2: beslutsfattare
I avhandlingen studeras statsministrarnas agerande inom den centrala nivån,
d.v.s. regeringen och Regeringskansliet. 7 Sverige skiljer sig på flera sätt från
många andra länder. En viktig aspekt är att regeringen är kollektivt ansvarig
för beslut. I flera andra parlamentariska system är regeringen kollektivt ansvarig endast vid större beslut medan de enskilda ministrarna kan fatta beslut
i mindre frågor (Bäck & Larsson, 2006: 176). Trots att den svenska regeringen fattar beslut kollektivt8 tas färre beslut av den än av andra länders regeringar. Det har att göra med ytterligare ett särdrag i den svenska statsförvaltningen, nämligen de centrala myndigheternas relativa oberoende från
7

För vidare läsning om den svenska förvaltningen se Bäck & Larsson, 2006; Larsson, 1986;
Premfors & Sundström, 2007.
8
Undantag finns avseende vissa beslut som kan fattas av försvarsdepartementet och utrikesdepartementet (Bäck & Larsson, 2006: 176).
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regeringen. Flera beslut som i en ministerstyrd parlamentarism fattas av en
minister kan i Sverige fattas av en myndighet (Bäck & Larsson, 2006: 177).
Det svenska Regeringskansliet och regeringens arbete är på ett övergripande plan reglerat i en rad lagar och det är långt ifrån alla ärenden som en
statsminister behöver vara delaktig i. I Regeringskansliet arbetar ca 4 500
personer varav endast ca 200 av dem är politiskt anställda (Premfors &
Sundström, 2007: 70).9 Trots att departementen ska fungera som ett stabsorgan för regeringen så framstår ofta departementen som enskilda kanslier som
arbetar åt det ansvariga statsrådet (Möller & Erlandsson, 2009: 37. Se också
Persson, intervju: 2010). Härvidlag uppstår en stor samordningskarusell för
att få samtliga dessa enheter att enas om beslut.
Tjänstemännen har en avgörande roll i hanteringen av ärenden fram till
regeringsbeslut. Efter det att ett ärende initierats bereds det inom ansvarigt
departement och enhet. I beredningsfasen har den politiska ledningen inom
ett departement möjlighet att ge synpunkter på ärendet. Därefter följer en
gemensam beredning om ärendet berör fler departement. Vid frågor av stor
dignitet såsom propositioner eller förordningar kan övriga departement också ge synpunkter på ärendet när det lämnas på delning, vilket innebär att
andra departement får fem dagar på sig att lämna synpunkter på utkastet av
ärendet. Alla parter måste här vara överens. I annat fall ”hissas” frågan till
den politiska nivån - först till statssekreteraren, sedan statsrådet och i sista
instans statsministern (Premfors & Sundström, 2007: 54-55).
Statsministern deltar i den sista av beslutsinstanserna, nämligen regeringssammanträdet. Det är det formella beslutsforum där regeringen fattar
beslut. I regeringsformen anges endast kort att fem statsråd ska vara närvarande, att statsministern ska vara ordförande vid sammanträdet och att protokoll ska föras (RF, kap 7). Regeringssammanträdet hålls i regel varje torsdagsmorgon. Då fattas över etthundra beslut och sammanträdet är således
inte ett diskussionsforum. Den föregående beredningen i Regeringskansliet
ska ha löst ut sådana diskussioner (Premfors & Sundström, 2007: 52). Efter
regeringssammanträdet följer allmän beredning. Vid detta möte diskuteras
däremot principiellt viktiga eller omfattande frågor. Det är vid detta forum
som ärenden kan tas upp för en gemensam diskussion bland regeringens
ledamöter. Allmän beredning beskrivs i litteraturen om Regeringskansliet
som det främsta forumet för att kollektivt diskutera politiska frågor (Premfors & Sundström, 2007: 52). Under allmän beredning (som statsministern
leder och kallar till) kan ärenden som inte gått att lösa tidigare hanteras. Det
kan röra sig om konflikter eller strategiska överläggningar. Här fattas inga
beslut och protokoll förs inte (Premfors & Sundström, 2007: 53). Medan
regeringssammanträdet är öppet endast för regeringens ledamöter är allmän
beredning också öppen för andra medarbetare till statsråden. Allmän bered9

För en historisk tillbakablick över utvecklingen av de politiskt tillsatta tjänsterna se Bäck
och Larsson, 2006: 182-185.
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ning genomförs med en ärendelista vilket inte är fallet med den så kallade
lunchberedningen. Varje dag har regerings- ledamöter möjlighet att äta lunch
ihop och här kan också diskussioner föras om utnämningar. Regeringen kan,
om minst fem statsråd är närvarande, fatta regeringsbeslut (Premfors &
Sundström, 2007: 53).
Sammanfattningsvis är statsministern inte aktivt inblandad i alla steg i beredningsgången i Regeringskansliet. Regeringssammanträdet är inte heller
ett forum där statsministern för diskussion om ärenden eftersom endast beslut av de facto redan avgjorda ärenden sker här. Den allmänna beredningen
är däremot ett forum där statsministern kan påverka vad som diskuteras, hur
det diskuteras och hur konflikter löses.
Ledarskapsforskare (Kaarbo, 1997; Norton, 1987) har i tidigare studier
visat att politiska ledare närmar sig beslutsprocessen på olika sätt. Skillnader
rör dels vilka beslut en ledare engagerar sig i och dels hur ledaren agerar
som beslutsfattare. Den frihet som står de svenska statsministrarna till förfogande kan skapa variation inom olika aspekter av beslutsfattandet. En statsminister har till uppgift att ena regeringen för att denna ska kunna fatta beslut överhuvudtaget. Ett kollektiv som inte är enat kan inte heller fungera.
Enandet kan emellertid ske på olika sätt. Framför allt kan statsministrars
agerande skilja sig åt i det forum där svåra frågor av tradition diskuteras,
nämligen den allmänna beredningen. En statsminister kan arbeta för att underlätta för diskussion och försöka främja konsensusbeslut (rent av genom
omröstningsprocedurer), eller agera dominant och kraftfullt förespråka vissa
handlingsalternativ (Blondel & Müller-Rommel, 1993; Kaarbo, 1997; Premfors & Sundström, 2007: 39; Thiébault, 1993).
Hur beslut fattas torde skilja sig mellan statsministrar beroende på om
formella eller informella vägar utnyttjas. Frågan är om det har funnits en
tendens att en statsminister fördragit en särskild konstellation av medarbetare
för att fatta och förbereda beslut och om informella möten hålls för att diskutera och göra upp frågor för att på så sätt kunna gå förbi det formella maskineriet (Seymour-Ure, 2003: 28).
Delegering och frihet att agera för statsråden är en viktig dimension som
statministern påverkar. En statsminister kan delegera flertalet frågor eller
söka styra frågor som tydligt går in på andra fackministrars ansvarsområden,
vilket kan innebära en begränsning i det kollegiala styre som den svenska
regeringens beslutsprocess är. Beslutsfattandet kan ibland ske inom ”inre
kabinett”. Ofta finns en sådan nära relation mellan stats- och finansministrarna, men även andra ministrar kan delta i detta (Andeweg, 1993: 38).
Statsministrar kan också skilja sig åt i hur de själva når fram till beslut. Medan vissa personer snabbt förstår ett ärende och känner sig redo att fatta beslut i en fråga kan andra personer vara i behov av mer information för att
kunna sätta frågan i ett sammanhang. Individuella skillnader är således högst
tänkbara avseende den personliga beslutsprocessen.
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Statsministerns utövande av funktionen som beslutsfattare undersöks i
huvudsak genom tre aspekter av beslutsfattande. Dels hur statsministern
agerade för att få igenom beslut i det kollektiv som regeringen är, d.v.s. hur
statsministern försökte ena regeringen. I detta avseende undersöks främst hur
statsministrarna agerade vid allmän beredning men också om statsministrarna vidtog åtgärder innan ärenden kom till allmän beredning. Dels undersöks
hur den faktiska beslutsstrukturen såg ut, d.v.s. om det skedde diskussioner i
allmän beredning eller om det fanns andra konstellationer där statsministern
de facto fattade beslut. Slutligen undersöks hur beslutsprocessen såg ut. Vilka instanser var delaktiga i beslutsfattandet och hur nådde statsministrarna
fram till beslut?

Funktion 3: kommunikatör
Oavsett hur man ser på begreppet politik och vad det innebär att vara en
politisk ledare innefattar det nästan alltid ett moment där politiska beslut
måste diskuteras och kommuniceras utanför den snävt politiska kretsen (se
Strömbäck, 2002a:11). Funktionen som kommunikatör rör således hur
statsministrarna har kommunicerat regeringens politik. Det är emellertid en
funktion som inte bestäms av formella regelverk. Det finns inte reglerat i lag
eller Regeringskansliets instruktion att statsministern ska vidta särskilda
kommunikativa åtgärder. Hur statsministern utför funktionen som kommunikatör är därför i hög grad en bedömningsfråga för statsministern själv.
Premiärministrar beskrivs ha olika uppgifter som kommunikatör: att vara
en källa för information, en kommunikationsmanager, en publik framträdare
och en medial policyskapare (Seymour-Ure, 2003: 14). Samtliga dessa delar
är inte relevanta inom ramen för avhandlingen. Retoriker har framhållit att
det är mycket svårt att objektivt bedöma någons retoriska förmåga (Mral,
2005: 43) och syftet med avhandlingen är inte heller att göra bedömningar
av statsministrarnas skicklighet i de funktioner som undersöks. I analysen
fokuseras därför på statsministerns arbete med att förbereda och framföra
regeringens politik.
Här tas två frågor upp. 1) Statsministrarnas inställning till kommunikation, d.v.s. om en statsminister såg det som sin uppgift att själv presentera
förslag eller om arbetet snarare delegerades. Detta säger något om vilket
utrymme som lämnas till de politiska medarbetarna. Exempelvis hade Margaret Thatcher en tendens att delegera flertalet av sina tal till medarbetare
(Seymour-Ure, 2003: 25). 2) Hur förbereddes dessa framträdanden? Det kan
ha skett med hjälp av mediestrateger, medarbetare eller på egen hand. En
statsminister kan ta in synpunkter från medarbetare eller själv förbereda tal.
Den här funktionen är viktig eftersom offentliga uttalanden kan låsa ett
parti eller en regering vid en ståndpunkt. Tal eller uttalanden som inte har
förankrats kan enligt denna logik möjliggöra för en statsminister att gå bortom vad man överenskommit i en vidare krets av medarbetare. På så sätt kan
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statsministern sätta dagordningen inom regeringen (Heffernan, 2006: 582).
Utövat på detta sätt kan ämbetet ses som en ”bully pulpit” där statsministern
meddelar vad som ska ske och varför (Heffernan, 2006: 590). Funktionen
som kommunikatör kan också ha en avgörande betydelse för hur regeringen
som kollektiv uppfattas. En statsminister som ser sig själv som regeringens
enda språkrör får troligen kritik för att vara för dominerande i medieljuset.
En statsminister som inte syns alls får troligen kritik från de egna leden för
att inte representera regeringens politik fullt ut.

Funktion 4: krishanterare
Funktionen som krishanterare skiljer sig i upplägg då en enskild krisepisod
undersöks för respektive statsminister. Under den period som avhandlingen
omfattar står fyra kriser ut som varandes av samma dignitet och som också
har studerats med samma metod. Det finns således liknande och jämförbart
material att tillgå.10
Kriserna som studeras är Thorbjörn Fälldin och U137 (1981), Ingvar
Carlsson och Tjernobylolyckan (1986), Carl Bildt och valutakrisen (1992),
och slutligen Göran Persson och flodvågskatastrofen (2004/2005). Den kritiska läsaren frågar sig kanske på vilket sätt enskilda händelser kan berika en
analys av statsministrars ledarskapsstil. Krishantering utgör en central del av
studiet av ledarskapsforskning - det är rent av svårt att finna litteratur om
ledare som inte lägger stor vikt vid enskilda kriser. Det beror på att kriser är
uppseendeväckande händelser som sätter samhällets trygghet i gungning.
Hur de hanteras kan också sätta sin prägel på hur samtiden och historien ser
på politiska ledare.11 Under kriser sätts ofta ordinarie rutiner ur spel och skapar på så sätt en funktion för statsministrarna som bör studeras i sin egen
rätt.
Redogörelsen av kriserna visar att de ställde regeringarna inför olika dilemman men har gemensamt att de var av sådan art att de utsatte ledarna för
liknande stressfyllda situationer som hotade centrala värden. Kriser definieras här som
a serious threat to the basic structures or the fundamental values and norms of
a system, which under time pressure and highly uncertain circumstances necessitates making critical decisions (Rosenthal m.fl., 2001: 6-7).

10

Nationellt centrum för krishanteringsstudier, CRISMART, vid Försvarshögskolan har studerat samliga dessa kriser med hjälp av processpårning. För en genomgång av CRISMARTs
metodologiska ansats se George & Bennett, 2005: 301; Stern & Sundelius, 2002. För relevanta fallstudier se även Brändström m.fl, 2008; Daléus, 2005; Daléus & Hansén, 2011; Hansen,
2005; Lindgren, 2003; Stern, 1999; Stern & Sundelius 1997; Sundelius m.fl, 1997.
11
Charles de Gaulles agerande under andra världskriget, John F. Kennedys hantering av
Kubakrisen eller Sebastian Piñeras hantering av de instängda gruvarbetarna i Chile 2010 kan
anges som exempel på sådana ledare och händelser.
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Kriserna har valts då de inträffat vid en tid då statsministrarna hade installerat sig i Regeringskansliet. En statsminister som helt nytillträdd får hantera
en kris av ovan nämnda dignitet ställs inför helt andra utmaningar, och kanske delas rent av hanteringen med företrädaren. Exempel på sådana kriser,
som valts bort, är Estoniakatastrofen den 28 september 1994 och Palmemordet den 28 februari 1986. När statsminister Olof Palme mördades ställdes
Ingvar Carlsson inför uppgiften att vara statsminister i och med krisens inträffande. Förlisningen av M/S Estonia skedde vid tiden för tillträdet av regeringen Carlsson 1994.
Göran Persson var statsminister under tio års tid och utgör på sätt och vis
ett undantagsfall i sammanhanget. Persson hanterade fler större kriser än de
övriga statsministrarna, bland andra Göteborgsbranden 1998, attentaten i
New York och Washington den 11 september 2001 och mordet på utrikesminister Anna Lindh 2003. Medan hanteringen av dessa kriser ofta lyfts
fram som framgångsrik så omnämns hanteringen av flodvågskatastrofen som
ett misslyckande. Valet av flodvågskatastrofen i denna avhandling motiveras
av flera skäl: så många som 30 000 svenskar befann sig i katastrofområdet
och 550 svenskar miste livet vilket gör det till en av de värsta kriserna i modern svensk historia. Krisens allvar ledde till efterföljande undersökningar av
bl.a. 2005 års Katastrofkommissionen och Konstitutionsutskottet och de
efterföljande undersökningarna var grunden till förändringar i det svenska
krishanteringssystemet (se bl.a. Ds 2006: 1; Salomonsson, 2007). Undersökningarna i sig gör också krisen till en av de bäst dokumenterade av dem som
Persson hanterade vilket möjliggör forskning om statsministerns agerande.
Krisen är av flera skäl relevant att studera, men ger det rättvisa åt Persson
som krishanterare att undersöka endast en kris och därtill den som anses ha
varit misslyckad? Nej. Det är därför viktigt att understryka att det inte är
allmänhetens och medias uppfattning om statsministrarnas förmåga att hantera krisen som undersöks utan - liksom i de övriga funktionerna - statsministrarnas agerande i processen.
I den svenska regeringsformen anges inga särskilda bestämmelser för regeringens befogenheter vid kriser eller svåra påfrestningar på samhället i
fred. Tre olika alternativ till den ordinarie konstitutionella ordningen anges:
att grundlagen ändras, att regeringen handlar med konstitutionell nödrätt och
därmed agerar utan grundlagsstöd, eller att regeringen beslutar om undantagsbestämmelser i proaktivt syfte med så kallad konstitutionell krisberedskap (SOU, 2005: 104: 56).
Krishantering ur ett ledarskapsperspektiv handlar emellertid inte endast
om att följa regelverket. Ledarskap under kris definieras ofta som att i sig
innefatta en rad utmaningar för en ledare. Boin m.fl. (2005) sammanfattar
fem utmaningar: att ställa diagnos, att fatta strategiska beslut, att tolka och
förklara, att avsluta och att lära. I funktionen som krishanterare studeras
statsministrarnas ledarskap i tre övergripande teman: 1) formulering av vad
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problemet är (att ställa diagnos), 2) agerande i beslutsprocessen, 3) kommunikation av vad som hänt (tolka och förklara).
Att ställa en diagnos innebär att försöka förstå vad som händer (Weick,
2006a: 265). Detta innebär att individer, i det här fallet statsministrarna, är i
en process där deras förståelse och agerande i sig skapar fortsättningen för
krisen (Weick, 2006b: 209). Det sätt på vilket statsministern definierar en
händelse kan ge den en inramning som hindrar olika fortsatta handlingsalternativ och kan få betydande konsekvenser för dess fortsatta hantering (Sundelius m.fl., 1997: 18). Statsministern kan i detta avseende själv definiera vad
det är för händelse eller acceptera en sådan problemformulering från någon
annan aktör.
Kriser beskrivs ofta som en uppsättning ”beslutstillfällen” (Rosenthal
m.fl., 1989: 17). Att studera funktionen som krishanterare inkluderar med
nödvändighet också att studera statsministern som beslutsfattare under krisen. Det är emellertid inte nödvändigtvis så att det är den högsta nationella
ledaren som är den mest centrala beslutsfattaren (Boin m.fl., 2005: 43).
Statsministern har dock god möjlighet att göra sig själv till en central beslutsfattare. I grunden är emellertid ledare mer eller mindre bekväma med
att fatta beslut under stressfyllda förhållanden där, som nämnts ovan, vissa
ser det som en del av arbetsuppgiften medan andra hellre glider undan ansvaret (Boin m.fl., 2005: 42).
Vad som hänt och vilka beslut som fattats behöver också förklaras för
allmänheten för att minska den osäkerhet som krisen orsakat i samhället.
Ledare brukar därför ge en berättelse om vad det är som skett, d.v.s. en förklaring till
what happened, why it had to be that way, what its repercussions are, how it
can be resolved, who can be relied upon to do so, and who is to blame (Boin
m.fl., 2006: 69-70).

Här finns en stor chans för ledare att ge en berättelse som passar dem. Begreppet ”framing” brukar användas för att tydliggöra att det finns olika berättelser om krisens uppkomst och att ledare ofta vill kunna ge sin version
(Boin, m.fl., 2005: 82-84). Chiles president, Sebastian Piñera, lyckades ta
initiativet i berättelsen om de 13 instängda gruvarbetarna i Chile 2010. Fokus var på räddningsinsatsen och den chilenska teknik som användes för att
rädda gruvarbetarna. Historien blev en regelrätt framgångssaga. Lika gärna
hade det kunnat bli en berättelse om usla villkor i de chilenska gruvorna där
många människoliv varje år går till spillo p.g.a. bristande säkerhet. Har man
väl lyckats ta problemformuleringsinitiativet är det också lättare att peka på
lösningar. I denna dimension undersöks hur statsministrarna var delaktiga i
att berätta vad det var som hade hänt och hur lösningen skulle tillhandahållas.

55

De fyra kriserna hotade olika värden så som säkerhet, ekonomi, människoliv, förtroende, etcetera. Det är emellertid olika dynamiker i olika kriser
där krisen kan utgöras av konfrontation med en fiende, exempelvis som i
fallet U 137, eller vara orsakad av en naturkatastrof som exempelvis flodvågskatastrofen (Isberg, 1993: 47). Valutakrisen kan sägas vara av en mer
diffus karaktär med en oklar motpart i ”marknaden”, och Tjernobylolyckan
skulle kunna sägas utgöra dels en katastrof och dels en fiende p.g.a. Sovjetunionens ovilja till samarbete. U 137, Tjernobyl och flodvågskatastrofen
hanterades dessutom under en relativt mycket kort tidsperiod. Valutakrisen
var däremot utdragen och skulle kunna betraktas som en krypande kris (se
Boin m.fl., 2005). Dessa skillnader gör att det är med stor försiktighet hantering av de studerade kriserna ska ses som en definitiv beskrivning av hur
respektive statsminister utövar funktionen som krishanterare. Oavsett dessa
skillnader i kriserna är de tre dimensioner som studeras inom ramen för
funktionen nödvändiga att hantera. I de fall som statsministrarna inte har
hanterat dessa tre dimensioner av krishantering har andra kolleger eller rent
av massmedia gjort det åt dem. Det finns emellertid inte en strikt och jämlik
uppdelning mellan dem. Det beror på att en statsminister inte måste ta sig an
dem - de är snarare vanligt förekommande mönster i krishantering. Variationer kan således uppstå i hur statsministrarna tar sig an dem men också om de
tar sig an dem överhuvudtaget.
Empirin i kapitlet om statsministrarna som krishanterare baseras i stor utsträckning på tidigare forskning som genomförts genom processpårning. Den
tidigare forskning som finns tillgänglig har emellertid inte fokuserat på
statsministrarna utan på flera aktörer. Här ges således ett bidrag till krishanteringslitteraturen genom att specifikt studera statsministrarnas agerande.

Dikotomier av ledarskapsstil
Det empiriska syftet med avhandlingen är att beskriva och jämföra statsministrars ledarskapsstil. I ovanstående presentation av funktionerna framgår
att det finns flera tänkbara variationer i hur de utövas. Variationerna kan i de
flesta fall organiseras i två kategorier: i vilken utsträckning ledaren deltar i
att utöva funktionen och hur ledaren förhåller sig till utövandet av den. För
att tydliggöra dessa variationer och särdrag i fallen samlas observationerna i
två dikotomier. Syftet med den empiriska berättelsen är att beskriva statsministrarnas deltagande i funktionen och förhållningssätt till funktionen.
Dikotomier förenklar alltid verkligheten, men de skapar också tydligare
bilder av statsministrarnas ledarskapsstil vilket är centralt för att kunna förklara likheter och skillnader. Vidare ger de möjlighet att vara nyanserad i
analysen av hur en viss kombination har uppkommit och varför. Det finns
många exempel på försök att sammanfatta ledarskapsstil i kategorier eller i
dikotomier. Barber (1992) använder sig av dikotomierna positiv/negativ och
aktiv/passiv. Barbers uppdelning i aktiv/passiv ger en beskrivning av graden
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av deltagande i en funktion. Barbers andra dikotomi positiv/negativ är emellertid ett försök till förklaring av varför stilen är som den är. Genom att blanda beskrivande och förklarande ambitioner i en samlad beskrivning uppfyller
den här typen av dikotomier inte det syfte som avhandlingen ska uppnå.
Kaarbo (1997) blandar till viss del också empiriska observationer och teoretiska antaganden. Exempelvis ingår både motiv och intresse tillsammans
med strategier för att hantera uppgifter i Kaarbos analys (Kaarbo, 1997:
570). De förra är snarast förklarande faktorer medan de senare är deskriptiva
dimensioner. Ytterligare andra dikotomier står att finna i managementlitteraturen. ”The situational approach” är ett bra exempel på hur ledarskapsstil
kan kopplas till relationen till medarbetare. Den beskriver ledarskapsstil
utifrån två övergripande dimensioner: anvisande och stödjande. Ledarskapsstil kan, beroende på placering i dessa dimensioner, delas in i fyra kategorier: delegerande, stödjande, coachande och anvisande (Northouse, 2010: 8990). Beskrivningen är lämplig för att beskriva relationen till medarbetare
men inte deltagandet i en funktion.
George har kategoriserat presidenters hantering av beslutsprocessen rörande utrikes-/säkerhetspolitik i tre modeller: formalistisk, konkurrerande
och kollegial. 12 I den formalistiska lägger presidenten vikt vid ett ordnat och
hierarkiskt policysystem där medarbetare är strukturerade med tydliga uppgifter. Presidenten eftersöker divergerande åsikter från medarbetare men
försöker värja sig mot öppna konflikter och köpslående mellan olika medarbetare eller grupper. Den konkurrerande modellen uppmuntrar i högre grad
ett fritt meningsutbyte mellan medarbetare och gör skäl för namnet då den
tolererar och rent av uppmuntrar till tvetydighet genom att flera kanaler med
råd till presidenten finns och olika grupper eller organisationer kan ges liknande uppdrag att utföra. Den kollegiala modellen söker det bästa ur de två
föregående. Grupper uppmuntras till fritt meningsutbyte men här söks också
en viss lojalitet med presidentens perspektiv och kollegialitet i gruppen för
att undvika för mycket konflikter och kompromissande inom gruppen (George & Stern, 1998: 203). I flera fall tydliggör George och Stern att presidenter ofta uppvisat hybrider av de olika modellerna. Trots att de kan sägas utgöra idealtyper är det svår att fånga in presidenter i en modell.
Sätten att beskriva ledare ovan ger enskilt inte svar på de frågor som eftersöks, nämligen deltagande i och förhållningssätt till funktionen. I avhandlingen sätts därför etablerade dikotomier samman i en dubbel dikotomi som
ska fånga in de två deskriptiva elementen i avhandlingen. Aktiv och passiv
används för att beskriva deltagande i funktionen och formalistisk och ad hoc
används för att beskriva förhållningssätt till funktionen.

12

George beskrivning av kategorierna baseras på Johnson (1974). George har vidareutvecklat
Johnsons modell och referens görs därför fortsättningsvis i löpande text till George (1974,
1980) och George & Stern (1998) samt George & Stern (opublicerat manus.).
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Aktiv/passiv bygger på en grundläggande beskrivning av hur engagerade
statsministrarna är i utövandet av respektive funktion avseende förberedelse
och genomförande. Aktiv är den statsminister som är engagerad i utövandet
av funktionen och passiv den som åtar sig mindre ansvar (se Barber, 1992).
Formalistisk/ad hoc ger en beskrivning av det sätt på vilket statsministrarna deltar i utövandet av funktionen. Formalistisk är den statsminister som
är mån om att ha väldefinierade processer och ett strukturerat och hierarkiskt
system (George & Stern, 1998: 203). I avhandlingen läggs även vikt vid att
det finns en systematik i genomförandet av funktioner. I ledarskapslitteraturen återfinns inte en tydlig motsats till formalistisk och George & Stern
(1998) använder formalistisk som en separat modell utan motsatsläge. Motsatsen till formalistisk definieras här som ad hoc. Beskrivningen av ad hoc
baseras på Mintzbergs och McHughs (1985) forskning om adhocracy. De
använder begreppet som motsats till en Weberiansk idealtyp av organisering
av byråkratier och definierar det som avsaknad av standardisering, hierarkier
och regler (Mintzberg & McHugh, 1985: 161).
Dikotomiernas funktion är att tydliggöra de framträdande dragen i statsministrarnas ledarskapsstil i utövandet av samtliga fyra funktioner. En fördel
är att de bygger på tidigare forskning och en förhoppning är att avhandlingen
ska utveckla existerande forskning eftersom begreppens användning i det
svenska systemet kan ge insikter om deras användning i andra politiska system. De respektive ytterligheterna i dikotomierna ska inte betraktas som
direkt kopplade till endera typen av förklarande faktorer. Exempelvis kan en
ledare som bedöms som formalistisk inte antas vara det för att han rättat sig
efter de rådande institutionerna. Utgångspunkten är att samtliga dimensioner
kan påverkas av både personlighet och institutioner. Dikotomierna är inte
heller tänkta att ge en normativ bedömning av ledarskapsstil. Läsare kan
kanske uppfatta det som mer positivt att vara aktiv och att förhålla sig ad hoc
i motsats till att vara passiv och formalistisk. Utgångspunkten är dock att
varje statsminister eller annan politisk ledare måste hitta sin egen stil och att
framgång och/eller effektivitet i ledarskapsstil är beroende på kontext (se
Greeenstein, 2009b; Kowert, 2002; Skowronek, 1997).
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Figur 3. Dikotomier av ledarskapsstil

Aktiv

Ad hoc

Formalistisk

Passiv

För att summera: grunden i avhandlingen är begreppet ledarskapsstil och i
inledningskapitlet diskuterades distinktionen från det övergripande begreppet politiskt ledarskap. Ledarskapsstil systematiseras genom den specifika
definition som används i avhandlingen (se kapitel 1) och begreppet tydliggörs vidare genom att fyra funktioner studeras separat. Utövandet av de fyra
funktionerna kan gemensamt bilda en sammansatt ledarskapsstil. Det är
emellertid en empirisk fråga om fallen uppvisar en sådan enhetlighet. Dikotomierna aktiv/passiv, formalistisk/ad hoc bidrar till att klassificera ledarskapsstil och har operationaliserats i form av ett antal indikatorer. En sådan
operationalisering av dikotomier framgår inte alltid i tidigare forskning.
Nedan förtydligas hur deltagande i och förhållningssätt till funktionerna har
operationaliserats.
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Krishanterare

Kommunikatör

Beslutsfattare

Regeringsbildare / organisatör

Tabell 2. Indikatorer på ledarskapsstil
Deltagande
Aktiv
Passiv
Rekryterar statsRekryterar (ev. i
råd, delaktig i att
samråd) statsråd,
rekrytera statssekej statssekreterare
reterare och
eller pol.sak.
pol.sak. Gör orgaGör ej organisanisationsförändtionsförändringar.
ringar
Leder och tar tid
Leder diskusvid diskussionsfosionsforum men
rum. Beslutsprodelegerar ansvar
cess centraliserad
till statsråd. Tar
till statsministern.
ej tid vid diskusLöser konflikter.
sionsforum. Är
distanserad till
konflikter.

Deltar aktivt själv i
kommunikation
och diskussion
med media. Förlitar sig ej på talskrivare.

Deltar restriktivt i
kommunikation,
delegerar deltagande. Svarar
endast på ärenden
som rör politik.
Låter andra formulera tal.

Leder hanteringen
av krisen, formulerar problem, fattar
beslut och kommunicerar dem.

Delegerar ledning
av krisen, låter
andra formulera
problem, driver ej
beslutsfattande
eller kommunikation.

Förhållningssätt
Formalistisk
Ad hoc
Rekrytering och
Rekrytering
organisationsföroch organisaändring sker
tionsförändutifrån systematik ring sker
och planering.
osystematiskt
och utan
planer.
Ledning sker
Ledning sker
utifrån hierarkiskt utifrån vagt
perspektiv. Det
definierade
finns en systema- processer.
tik i mötesproceAvsaknad på
durer och hur
systematik i
beslutsärenden
mötesproceduhanteras.
rer och hur
beslutsärenden
hanteras.
Underlag tas
Underlag
fram och förmed- arbetas fram
las utifrån en
utan systemasystematik och
tik och strukstruktur. Håller
tur och statssig till överensministern
komna uttalanden formulerar
och underlag.
fritt uttalanden.
Hantering sker
Hantering sker
utifrån etablerade utan etablerarutiner och/eller
de rutiner
en tydlig struktur
och/eller en
och hierarki.
tydlig struktur
och hierarki.

Den interaktionistiska analysen
Ansatsens tillämpning i avhandlingen
Det första steget i framtagandet av det analytiska ramverket är att precisera
genom vilka funktioner som fallen ska studeras. Nästa steg är att utifrån
befintlig forskning ta fram det verktyg som ska användas för att etablera och
finna orsaker till varför statsministrarna har utövat funktionerna på ett visst
sätt. Målet är att i ett ramverk precisera vad som avses med institutioner och
personlighet och hur dessa faktorer kan tänkas påverka hur statsministrarna
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utövar funktionerna. Presentationen av ramverket sker i två steg. Nedan presenteras inledningsvis hur detta ramverk skiljer sig från andra interaktionistiska ramverk och därefter presenteras de två övergripande teoretiska inriktningarna (institutioner och personlighet) och dess precisering i ramverket.
Forskare som genom en interaktionistisk analys studerat övergripande politiskt ledarskap inom exekutiva system har ofta dragit slutsatsen att personlighet inte är lika viktigt som omgivning och institutioner (se bl.a. Cole,
1994; Elgie, 1995). En anledning tycks vara att studierna ofta är en komparation mellan länder med olika exekutiva system. Det är då naturligt att fokus
hamnar på divergerande institutionella arrangemang. I ovan nämnda studier
tillägnas också beskrivningen av institutioner den övergripande delen av det
empiriska materialet. Ett sådant tillvägagångssätt kan te sig naturligt om
målet är att försöka kartlägga det övergripande exekutiva ledarskapet. Helms
(2005) undersöker exempelvis det exekutiva ledarskapet i USA, Storbritannien och Tyskland. För varje land presenteras en genomgång av det interna
arbetet och de strukturer som där är viktiga. Vidare studeras hur det externa
utåtriktade exekutiva ledarskapet ter sig och påverkas av andra aktörer på
systemnivå. I varje land behandlas en lång rad regeringschefer och korta
beskrivningar av dem. Upplägget ger en utmärkt översikt av det exekutiva
systemet i de undersökta länderna men samtidigt begränsar det möjligheten
att gå på djupet i de interna och externa funktionerna. Samspelet, eller interaktionen, mellan strukturer och personlighet blir också svepande i den löpande texten.
Avhandlingen undersöker istället fyra fall i ett och samma land och därtill
ledarskapsstil snarare än övergripande form av exekutivt ledarskap. En interaktionistisk studie med detta upplägg fordrar en annan typ av ramverk. I
avhandlingen avgränsas studien till det interna arbetet (det vill säga Helms
första studieobjekt) och två mer systematiserade teoretiska perspektiv anläggs för att undersöka bakgrunden till statsministrarnas stil i utövandet av
de fyra funktionerna.
I avhandlingen tillämpas ett interaktionistiskt synsätt, vilket tangerar den
definition som Paige (1972) formulerar och som varit ledande för fler ledarskapsforskare (se Hermann, 1977). Paige skriver:
Political leadership consists in the interaction of personality, role, organisation, task, values and setting as expressed in the (political) behavior of salient
individuals (Paige, 1972: 69).

Illustrationen i figur 4 nedan visar hur interaktionen mellan institutioner och
personlighet är tänkt att fungera. Det är en anpassning av Elgies (1995) modell (se kapitel 1). Elgie beskriver emellertid inte närmare vad som avses
med den politiska ledarens predisposition. Han anger att ambition och stil är
det som utgör predispositionen. I modellen nedan tydliggörs att personlighet
och institutioner är två faktorer som påverkar ledarskapsstil. Stil är därmed
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inte i sig en förklarande faktor. Omgivning och personlighet påverkar i ett
samspel det sätt på vilket en statsminister utövar funktionerna. Omgivning
och personlighet betraktas inte som konkurrerande teoretiska bidrag utan
som kompletterande.
Figur 4. Den interaktionistiska analysen
Den politiska ledarens omgivning (institutioner)

Utövande av
funktioner (4 st.)

Statsministerns
ledarskapsstil

Den politiska ledarens predisposition (personlighet)

Liksom i figur 1 ska pilarna här inte ses som en indikation av kausalitet mellan boxarna utan som en illustration över samspelet mellan faktorer.

I syfte att ytterligare tydliggöra vad det är som ryms i de två övergripande
förklarande boxarna (institutioner och personlighet) presenteras nedan hur de
två abstrakta begreppen har operationaliserats. Institutioner, som utgör den
omgivning som ledaren verkar i, har operationaliserats som det historiska
arvet, typ av regering, massmedialisering och internationalisering. Personlighet har operationaliserats som en persons kognitiva stil, inställning till
politisk konflikt och känsla för kompetens och lämplighet. Respektive faktor
presenteras nedan och hur de potentiellt kan påverka ledarskapsstil. Utifrån
litteraturen kan man se delvis konkurrerande förväntningar om faktorernas
inverkan på statsministrars ledarskapsstil. Det är därför en empirisk fråga hur
faktorerna inverkar på ledarskapsstil och hur interaktionen mellan dem ter
sig.
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Ramarna för statsministrarnas handlingsutrymme
Diskussionen om aktörer, strukturer och institutioner i tidigare kapitel ger
vid handen att det finns strukturer, formella såväl som informella, som påverkar aktörers handlingsutrymme. När denna diskussion förs över till en
enskild individ och dennes stil torde logiken vara densamma. Det finns flera
olika sätt att betrakta institutioner utifrån hur de påverkar beteende, hur de
uppkommer och upprätthålls samt hur de förändras. Gemensamt för institutionalistiska ansatser är att institutioner antas påverka aktörers beteende. 13
Olika aspekter av institutioner kan förväntas påverka aktörerna ifråga, i detta
fall statsministrarna.
Historisk institutionalism ser institutioner som informella och formella
regler, rutiner och normer. Med hänvisning till de fall som studeras här kan
det röra sig om hur författningen i ett land ser ut eller vilka procedurer som
finns i exempelvis Regeringskansliet (Hall & Taylor, 1996: 938). Aktörer
betraktas i den historiska institutionalismen som i någon mån rationella.
Skillnad kan göras mellan den kalkylerande och den kulturella ansatsen, där
den förra i högre grad än den senare ser aktörer som strategiska och värdemaximerande. Rational choice institutionalism (RCI) ser institutioner som
byggda av berörda aktörer i syfte att ge så stora fördelar som möjligt till
aktörerna som kollektiv. Aktörer har således tydliga preferenser och agerar
strategiskt och kalkylerande för att uppnå sina mål, vilket in sin tur påverkar
hur andra aktörer agerar. En organisations struktur och regleringar kan därför
förklaras utifrån de fördelar som de ger de relevanta aktörerna (Hall & Taylor, 1996: 944-945). Institutioner utgör således incitamentsstrukturer som
skapar möjligheter och begränsningar, och aktörer drivs av en konsekvenslogik d.v.s. att agerande är resultat av rationellt övervägande. Sociologisk
institutionalism definierar institutioner utifrån ett vidare perspektiv. Utöver
att aktörers agerande utgörs av formella och informella regler och normer
anges också att det ges riktning av kognitiva scheman (cognitive scripts) och
moraliska mallar (moral templates). En central poäng som skiljer den sociologiska institutionalismen från andra former av institutionalism är att kultur
och institutioner går in i varandra. Kultur är med andra ord en typ av institution (Hall & Taylor, 1996: 947-948). Den mest framträdande skiljelinjen
gentemot både historisk och RCI är den icke rationella inverkan institutioner
har på aktörers agerande. Institutioner är istället normgivande för agerande
och de klargör för aktörer vad de kan se sig göra i en given situation. Institutioner är i den meningen identitetsskapande, och aktörers agerande följer
mönster som snarare än att skapa värde strävar efter att vara socialt accepte-

13

För en historisk översikt av institutionalism se också bl.a. Goodin & Klingemann (1998)
och Peters (2005).
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rade (Hall & Taylor, 1996: 948-949). I denna anda har March och Olsen
(1989) beskrivit agerande bestämt av en anpassningslogik:
Political actors associate specific actions with specific situations by rules of
appropriateness. What is appropriate for a particular person in a particular
situation is defined by political and social institutions and transmitted through
socialization. Search involves an inquiry into the characteristics of a particular situation, and choice involves matching a situation with behavior that fits
it (March & Olsen, 1989: 23).

En statsminister anpassar således sitt beteende, eller utövande av funktioner,
efter det sätt som han eller hon uppfattar överensstämma med vad det är för
situation, vem han/hon är, hur lämpliga olika typer av agerande är och utgångspunkten är att göra det som är mest lämpligt (March & Olsen, 1989:
23).
De tre inriktningarna ovan utgör tillsammans vad som betecknas som den
nya institutionalismen. Medan de i viss mån vilar på olika förståelser för hur
institutioner påverkar individers beteende finns det i denna avhandling skäl
att inte uppförstora dessa skillnader. Mycket finns i själva verket att vinna på
att se hur de kan skapa en gemensam grund för analys, i synnerhet när institutionalism som teoretisk inriktning betraktas i interaktion med en annan
teoretisk inriktning. Institutioner ses här därför som dels formella och informella regler och strukturer, dels normer och dels incitamentsstrukturer som
påverkar statsministrars agerande. Det centrala i avhandlingen är att försöka
beskriva institutioners inverkan på ledarskapsstil i bred mening och hur institutionerna sätter ramarna för ledarnas handlingsutrymme. Avhandlingen
ansluter sig till den utgångspunkt som Möller (2009) har i sin forskningsöversikt av politiskt ledarskap:
[D]en övergripande uppgiften inom forskningsfältet handlar om att definiera
och fixera detta handlingsutrymme, att systematiskt söka beskriva dess kontextuella variationer samt att analysera hur politiska ledare agerar, inte bara
inom ramen för det handlingsutrymme som står till buds i en given situation
utan också när det gäller att påverka det utrymmet (Möller, 2009: 21. Se också Blondel, 1987: 98).

De institutioner som präglar det svenska statsministerämbetet begränsar i
den meningen möjligheten för en individ att själv forma ämbetet. Blondel,
som tar ett historiskt perspektiv på inrättandet av institutioner, argumenterar
för att frivilligt konstruerade (man-made) institutioner finns till av just anledningen att begränsa och kontrollera ledarens maktposition (Blondel, 1987:
149-150). Hur mycket omgivningen begränsar en individ påverkas emellertid av omständigheterna. I en tvetydig omgivning som inte är definierad av
formella regler påverkar personlighet den uppvisade ledarskapsstilen. I formella miljöer med tydliga och väl kända normer begränsas däremot person-
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lighetens inslag genom att sanktioner kan vidtas om man bryter mot dessa
normer (Greenstein, 1992: 110).
Det svenska Regeringskansliet är fyllt med såväl externa som interna regler och normer för hur en person ska uppträda i rollen som statsminister.
Institutioner är dock i någon mån en abstraktion om de inte konkretiseras
och vi kan tydliggöra hur en institution påverkar en individs beteende (Peters, 2005: 36). Därför identifieras på förhand ett antal institutioner som kan
förväntas ha betydelse.
I ledarskapslitteraturen har institutioner använts och operationaliserats på
olika sätt. Elgie (1995) fokuserar främst på olika resursfördelningar inom
den exekutiva funktionen mellan länder. Greenstein gör en indelning mellan
makromiljön (samhällets status) och mikromiljön (den direkta omgivningen)
(Greenstein, 1992: 115). I det bredare studiet av politiskt ledarskap kan en
uppdelning göras av interna och externa faktorer som påverkar ledarens
handlingsutrymme (Blondel, 1987: 98-99). På samma sätt kan en sådan uppdelning göras av studiet av regeringschefers ledarskapsstil. I avhandlingen
lyfts därför två interna och två externa faktorer fram. De interna faktorerna
är det historiska arvet (politisk kultur) och typ av regering. De externa faktorerna är medialisering och internationalisering.
I komparativ forskning är det av vikt att lyfta fram skillnader i olika länders politiska kultur. Så är inte fallet här eftersom samtliga fall studeras i
samma kontext. Politisk kultur förblir ändock en central intern faktor. Det
finns normer och ideal inom Regeringskansliet men också inom de partier
som statsministrarna representerar som skiljer sig åt. Detta kan vara en viktig
komponent att ta till vara för att förstå ledarskapsstil. Vidare lyfter Elgie
fram det historiska arvet i betydelsen att enskilda personer som tidigare haft
ämbetet kan ha påverkat hur den nuvarande ledaren utövar det (Elgie, 1995:
21; Möller, 2009:123). De grundläggande konstitutionella formerna i Sverige är som redovisats desamma, varför de inte är en central faktor. Hur regeringen är uppbyggd, d.v.s. om det är en enparti- eller koalitionsregering, är
emellertid av stor betydelse (Blondel & Müller-Rommel, 1993). Slutligen
finns tydliga externa faktorer. De två som lyfts fram i den växande presidentialiseringsdebatten är medialisering och internationalisering (Möller, 2009;
Sundström, 2008; Ruin, 2007; Poguntke & Webb, 2005). De har båda varit
pågående under en längre period men utvecklas under den period som här
studeras.
Nedan presenteras de fyra faktorer som här går under samlingsbegreppet
institutionella faktorer. Det är inte en uttömmande redovisning av alla tänkbara institutioner som kan spela roll. Möller identifierar exempelvis så
många som elva faktorer som påverkar politiska ledares handlingsutrymme
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(Möller, 2009: 103). 14 Att ingående studera alla tänkbara faktorer som påverkar statsministrar är helt enkelt inte görbart. En avgränsning medför emellertid en risk att de valda faktorerna får alltför stort utrymme i förklaringen av
ledarskapsstil. Det är viktigt att understryka att faktorerna fungerar som en
utgångspunkt för att konkretisera begreppet institution i analysen. Även
andra institutioner lyfts fram i analysen som potentiellt har betydelse men
som inte fångas in i detta ramverk. Vidare ger de fyra faktorerna, vilka redogörs för nedan, ingen entydig förväntning på hur de påverkar statsministrars
ledarskapsstil. Det finns rent av konkurrerande förväntningar på hur de kan
tänkas påverka ledarskapsstil. Hur fallen i avhandlingen påverkas av dem är
således en empirisk fråga. En diskussion om detta återkommer i slutsatserna
som kommentarer till det använda ramverket.

Det historiska arvet
Premiärministrar har oftast passerat genom en politisk socialiseringsprocess
innan de når positionen som regeringschef. Detta är bl.a. en av många skillnader gentemot amerikanska presidenter som kan komma från helt andra
yrken innan de tillträder posten (Campbell, 1993: 398). Det är troligt att
premiärministrars ledarskapsstil påverkas av denna vandring mot toppen.
Under flera år lär de sig medvetet och omedvetet hur de ska hantera situationer för att inte bryta mot etablerade regler och normer. Flera olika typer av
kulturer kan således påverka ledarskapsstilen. Dels en nationellt övergripande kultur om exempelvis värdet av demokrati, en kultur i Regeringskansliet
rörande samförstånd och konfliktminimering, samt de svenska partiernas
olika kulturer och ideal.
Tidigare forskning visar att den ledarskapstradition som finns inom ett
land påverkar en ledares stil. Om landet har en vana av ”revolutionärt ledarskap” så är det troligt att ledaren kommer att agera på ett sådant sätt. Om det
i en demokrati däremot har funnits en auktoritär regim är det troligt att
kommande ledare måste distansera sig från den typen av regim (Elgie, 1995:
21). Revolutionärt ledarskap är knappast en passande beskrivning för det
svenska politiska klimatet. Även om det har funnits en rad konflikter i
svensk politisk historia, varav några berörs i denna avhandling, har det övergripande sättet att föra politik i Sverige varit genom samarbete (Lewin,
2002). Denna samförståndsanda har skapat en bild av Sverige som en stat
färdandes på en gyllene medelväg (Lewin, 2002: 27). Utopiska betraktelser
av Sverige har i sin tur kommit att förstärka normer om samförståndsanda
och innovation (Ruin, 1983: 32). Denna kultur har, som Lewin visar, varit
ledstjärna för flera svenska statsministrar (Lewin, 2002: 118, 128-129). Trots
14

Konstitutionella ramar, ideologiska ramar, partiorganisationen, ekonomin, utrikespolitiska
händelser, den politiska kulturen, opinionen, andra aktörers handlande, det historiska arvet,
medierna, förtroendet.
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att periodvisa avvikelser från denna samförståndsanda kan noteras tycks den
politiska kulturen mycket svårföränderlig (Ruin, 1983: 54). Det rör sig, kort
sagt, om djupt rotade föreställningar om hur politik ska bedrivas. Problemet
med denna konsensusdemokrati är att beslut tas bakom stängda dörrar vilket
gör det svårt att utkräva ansvar. I majoritetsdemokratier där mer tillspetsade
alternativ står mot varandra är demokratin i den meningen mer vital (Lewin,
2002. Se Karvonen, 2001, för diskussion). Denna övergripande politiska
kultur präglar naturligtvis vad som är görbart för en statsminister i utövandet
av statsministerämbetet. Ett brott mot denna konsensusinriktade politiska
kultur skulle av övriga politiska partier och svenska medborgare, journalister
och politiker uppfattas som onödigt aggressivt. Strömbäck visar att nämnda
grupper trots den spridda konsensuskultur som råder i Sverige uppfattar att
det är för mycket konflikter i svensk politik (Strömbäck, 2002b: 43). Samförstånd kan således sägas utgöra ett vedertaget mantra i svensk politik i
bred mening. Det kan emellertid finnas divergerande synsätt på hur ledaren
för enskilda partier kan och/eller ska agera.
De partier som befolkar regeringen utgör i sig också bärare av olika typer
av kulturer som troligen påverkar hur en statsminister upplever att han eller
hon kan agera. Barrling Hermansson (2004) argumenterar för att partikulturerna inom de svenska partierna skiljer sig utifrån två huvudsakliga dimensioner, nämligen kunskapssyn (politisk förmåga, ansvarskänsla och social
gemenskap) och partigruppens styrka i förhållande till gruppindividen (Barrling Hermansson, 2004: 301). Socialdemokraterna, centerpartiet och kristdemokraterna har en kunskapssyn som är inriktad mot erfarenhet, situationsbedömningar, övervägande, och förväntan om parlamentarisk handlingskraft
och social gemenskap. Moderaterna, folkpartiet och vänsterpartiet däremot
har en kunskapssyn som strävar efter renodlad kunskap, med ledord som
konsekvens och sökande efter objektiva svar. Centerpartiet, moderaterna och
socialdemokraterna delar kategorisering avseende individens utrymme. I
samtliga tre partiers riksdagsgrupper som undersöks i denna avhandling är
individens utrymme mer beskuret än i folkpartiet, miljöpartiet och vänsterpartiet (Barrling Hermansson, 2004: 301-302). Slutsatsen är att det svenska
politiska sammanhanget är sakinriktat men alltjämt präglas av olika kulturer
som har inverkan på demokratiskt beslutsfattande. Kulturen är central eftersom den påverkar riksdagsledamöternas sätt ”att tänka, både kring sig själva
och sin omgivning” (Barrling Hermansson, 2004: 308). Hur dessa partikulturer påverkar en partiordförande i rollen som statsminister framgår inte av
Barrling Hermanssons forskning. Utifrån de två dimensionerna som hon
undersöker är det möjligt att peka på att ledare för socialdemokraterna, centerpartiet och kristdemokraterna skulle ha en mer konsensusinriktad stil då
social gemenskap och övervägande definierar deras partikultur. Moderaterna, folkpartiet och vänsterpartiet å andra sidan kan tänkas ha en ledare som
är mer formalistisk och noga med vilken typ av information som presenteras
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inför beslut givet partikulturens fokus på renodlad kunskap och objektiva
svar.
Det är rimligt att anta att denna påverkan på demokratiskt arbete som uppenbarats i riksdagen också präglar hur partierna arbetar i regeringsställning.
Ytterligare fog för detta ges i forskning om de ideal som partierna har avseende partiledare. Madestam (2009) identifierar två olika typer av ledarideal
som båda rymmer ambivalenser. En socialdemokratisk ledare ska leda och
peka med hela handen men samtidigt lyssna till rörelsen och vara följsam
efter medlemmarnas önskemål. Folkpartiet å andra sidan ser gärna en ledare
som agerar på eget bevåg men i ett liberalt parti accepteras inte diktatoriska
ledaregenskaper (Madestam, 2009: 246). Vad som vidare är av relevans för
denna avhandling är att Madestam också identifierar ett särdrag i socialdemokraternas ledarideal. Partiordföranden förväntas att jämte partiordförande
också vara statsminister och därmed är partiet i någon mån medveten om det
korstryck och divergerande krav som ställs på personen som får detta uppdrag (Madestam, 2009: 248). Ambivalenserna är tydliga i de svenska partierna men vilka ledarideal som kan tänkas forma en statsministers utövande
av de funktioner som här studeras är svårt att säga. I viss mån pekar beskrivningarna av idealen på samma sak, nämligen att en ledare måste leda och
visa vägen men samtidigt vara lyhörd för medlemmars önskemål. Möller
(2009: 118) förtydligar skillnader och menar att det inom socialdemokraterna finns en tradition av kollektivt beslutsfattande medan en moderatledare
inte behöver förankra ställningstaganden i partiets formella instanser.
En nationell kultur och en partipolitisk kultur samsas också med en kultur
inom väggarna på en statsministers faktiska arbetsplats, Regeringskansliet.
Inom det svenska Regeringskansliet finns tydliga formella och informella
regler för hur ärendegången ser ut (se också beskrivningen av funktionen
som beslutsfattare i kapitel 3). Det är i sig en ordning som utvecklats under
lång tid. Parallellt, eller kanske beroende av varandra, har en kultur av samförstånd och konsensussökande kommit att prägla även arbetet i Regeringskansliet. Larsson (1997) beskriver ett regeringskansli befolkat av politiker
som känner varandra väl och likaså tjänstemän som känner varandra väl. De
båda grupperna arbetar för att minimera antalet konflikter och för att hindra
att beslut ska behöva nå den högsta politiska ledningen. Detta uppnås genom
att både tjänstemän och politiker försöker förutse reaktioner från kolleger,
riksdagen och myndigheter. Larsson lägger tydlig vikt vid de institutioner
som präglar Regeringskansliet och konstaterar kärnfullt att ledarskap faktiskt
existerar men påverkas av detta sökande av ömsesidig respekt gentemot kolleger och andra parter vilket han menar kan vara resultatet av ett långvarigt
socialdemokratiskt regeringsinnehav (Larsson, 1997: 241-242).
Alldeles oavsett vilket parti som en statsminister representerar är det alltså
troligt att denna utvecklade kultur präglad av samförstånd påverkar utövandet av de fyra funktionerna. Det är troligt att svenska statsministrar försöker
att inte bryta mot rådande regler och normer men det är också möjligt att det
68

exempelvis spelar roll vilken längd en statsminister har suttit vid makten. En
statsminister som är helt ny i Regeringskansliet torde ha svårare att känna till
vilka normer som finns att anpassa sig till (Fälldin och Bildt) medan en
statsminister som suttit en längre tid vid makten i Rosenbad möjligen kan
våga bryta eller förändra rådande normer (Carlsson och Persson). Paradoxen
är således att båda typer av ledare kan tänkas medvetet eller omedvetet försöka vidga handlingsutrymmet.
Det historiska arvet kan också ses som ett mer konkret arv från tidigare
politiska ledare. Möller menar att handlingsutrymmet minskar för en tillträdande ledare om företrädaren suttit länge vid makten, d.v.s. att föreställning
om partiets framtoning och däribland ledarens framtoning blir normerande.
Detta blir särskilt tydligt om företrädaren har haft en dominerande stil (Möller, 2009: 123). Ledare förväntas rent av vilja skilja sig från sin företrädare
eftersom det är ett sätt att göra avtryck (Blondel, 1987: 7). Det är möjligt att
detta går åt båda håll. Om en företrädare varit vid makten en längre tid och
haft en dominerande stil kan det finnas behov av att den tillträdande ledaren
antingen fortsätter i samma anda eftersom det inom partiet etablerats en föreställning om hur ledarskapet ska vara, men det kan också vara så att en ny
ledare behöver bryta med det gamla ledarskapet för att visa på sin egen särprägel. Hur företrädaren på posten påverkar efterträdaren har troligtvis till
stor del att göra med det sätt på vilket personens ledarskapsstil uppfattas vid
överlämnandet. Framfördes kritik mot en dominerande ledarskapsstil är det
mindre troligt att efterträdaren kan upprepa de aspekter av ledarskap som
företrädaren kritiserades för.
Sammanfattningsvis finns en rad kulturella aspekter att ta hänsyn till i
denna dimension. Peters lyfter också fram att det inom olika organisationer
kan finnas fler kulturer, d.v.s. olika normer som personer anpassar sig efter
(Peters, 2005: 38). I rollen som statsminister är det också troligt att det finns
en rad institutioner som skapar ett korstryck för en statsminister. Att å ena
sidan vara regeringschef i Sverige och å andra sidan vara partiordförande
kan vara två exempel på ideal som kan gå emot varandra. Det historiska
arvet är den faktor som kanske tydligare än någon annan ska ses som den
kontext som ledare är verksamma i. Att försöka förutsäga hur de kommer att
påverkas av kontexten i utövandet av de fyra funktionerna är inte görligt.
Detta beror bland annat på att dessa kulturer samsas med övriga institutionella faktorer.

Typ av regering
De fall av regeringschefers ledarskapsstil som här studeras representerar två
olika typer av regeringar: enpartiregeringar och koalitionsregeringar. I avhandlingen finns två fall som representerar respektive typ av regering. Thorbjörn Fälldin ledde tre koalitionsregeringar varav de två första var baserade
på tre partier (c, fp och m) och den sista baserad på två partier (c och fp).
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Carl Bildt ledde en koalitionsregering baserad på fyra partier (m, fp, kds och
c). Ingvar Carlsson och Göran Persson ledde enpartiregeringar. De två typerna av regeringar har olika förutsättningar i Regeringskansliet och därmed
finns troligen olika roller för regeringschefen att spela i de fyra funktioner
som här undersöks.
En central skillnad i typ av regering som inte studeras här är vilket stöd
regeringen har i riksdagen, det vill säga om det är en minoritets- eller en
majoritetsregering. Minoritetsregeringar ställs inför särskilda utmaningar för
att få igenom förslag i riksdagen och är tvungna att förlita sig på stödpartier.
Bland de fyra fall som studeras här har endast Thorbjörn Fälldin lett majoritetsregeringar (1976-1978, 1979-1981). Övriga regeringar, och även Fälldins
sista regering (1981-1982), har alltså varit minoritetsregeringar (Bäck &
Larsson, 2006: 108-109). Denna dimension av regeringstyp undersöks inte i
avhandlingen eftersom syftet är att undersöka ledningen av regeringen i
funktioner som inte i hög grad påverkas av stödet i riksdagen. 15
Huruvida regeringen var baserad på ett eller flera partier torde emellertid
utgöra en av de mest påtagliga skillnaderna för statsministrarna som studeras
i avhandlingen. 16 Det finns skillnader i praktiska regler och kulturer mellan
de två typerna av regering. Den grundläggande skillnaden mellan de två
typerna av regering är att enpartiregeringar är en samling människor som
arbetat tillsammans med frågor över en längre period. Koalitionsregeringar
däremot är en samling människor med olika syn på politiska frågor som
kämpat mot varandra i syfte att få så många röster som möjligt under valkampanjen (Blondel & Müller-Rommel, 1993: 3). Blondel & MüllerRommel (1993) och Kaarbo (2008) lyfter främst fram olikheter i hur beslutsprocessen ser ut mellan de två typerna. Det är emellertid troligt att skillnaderna påverkar fler funktioner än så. Blondel & Müller-Rommel menar att
koalitionsregeringar p.g.a. att de är tvungna att samlas i frågor trots olika
ståndpunkter gör dem mer ”sofistikerade” än enpartiregeringar. De utgör
mer en ”styrelse” än det ”lag” som är kännetecknande för enpartiregeringar
(Blondel & Müller-Rommel, 1993: 6-7). Detta är ett paradoxalt förhållande.
Medan koalitionsregeringar rymmer flera partier rymmer enpartiregeringar
också flera olika åsikter. De har fått tillräckligt många mandat i parlamentet
för att kunna bygga en enpartiregering och därmed är partiet troligen stort
och omfattar många olika typer av fraktioner (Blondel & Müller-Rommel,
1993: 9, 11). På grund av de inneboende skillnaderna mellan partierna i en
koalitionsregering är det troligt att de behöver formalisera samarbetet i en
regering mer än vad en enpartiregering behöver. Ofta behöver en koalitions15

För vidare läsning om betydelsen av minoritetsregeringar se Strom, 1990.
Stora delar av detta stycke bygger på den omfattande studie av regeringschefer som samordnades av Blondel och Müller-Rommel 1989/1990. Sverige var en del av denna undersökning men undersöktes inte fullt ut enligt den modell som övriga länder undersöktes. Torbjörn
Larsson hade redan genomfört en undersökning med snarlika frågor och mediestudien blev
därmed också något annorlunda (Blondel & Müller-Rommel, 1993).
16
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regering under dess formering komma överens i frågor och lösa potentiella
konflikter. Detta skrivs ofta ned i en formell överenskommelse vilket syftar
till att samarbetet kan fortlöpa smidigare, men den andra sidan av myntet är
att samarbetet kan bli mycket formaliserat (Blondel & Müller-Rommel,
1993: 9). Överenskommelser av nämnda slag tenderar också att minska
handlingsutrymmet för regeringschefen då exempelvis statsrådsutnämningar
förankras i en regeringsöverenskommelse bidrar det till att minska utnämningsmakten för regeringschefen (Helms, 2005: 228). Om det inte finns en
sådan överenskommelse och regering inte kan komma överens i frågor är
den slutgiltiga lösningen på problemet att regeringen måste upplösas.
Regeringsbeslut diskuteras, som tidigare beskrivits, vid allmän beredning
och vid lunchberedningen. Detta är emellertid de enda tillfällen som regeringen regelbundet sammanträder gemensamt. Det är således troligt att diskussioner förs på annat håll i mindre grupper eller rent av bilateralt mellan
en statsminister och en minister. Den kollektiva aspekten av beslutsfattandet
kan därför sägas vara kraftigt underminerad (Blondel & Müller-Rommel,
1993:13). Det framhävs i detta avseende som troligt att enpartiregeringar har
lättare att ledas genom en auktoritär process medan koalitionsregeringar leds
genom en process som präglas av konsensus (Blondel & Müller-Rommel,
1993:13). Detta avspeglas också i den roll som statsministern själv kommer
att kunna ha. En statsminister för en enpartiregering kommer att ha lättare att
vara ”kraftfull” och kan i högre grad leda på egen hand eller med en kollega.
Koalitionsledaren strävar troligen efter konsensus och att leda tillsammans
med övriga i regeringen (Blondel & Müller-Rommel, 1993:15; Jones,
1991:164). Det är därför mer troligt att koalitionsregeringar har utdragna
beslutsprocesser, uppvisar hög konfliktnivå och utformar långtgångna kompromisser (Kaarbo, 2008: 70).17 Frognier visar rent av att antalet konflikter
tenderar att öka med antalet partier som ingår i koalitionen (Frognier, 1993:
64). Det är troligt att detta inte bara avspeglas i den direkta beslutsprocessen
men också i kommunikativa aspekter (se bl.a. Rose, 1991: 17-18). Enligt
denna logik kommer en statsministrar i en koalitionsregering inte anta en
lika aktiv roll som kommunikatör av regeringens politik. Statsministrar i
koalitionsregeringar bör dessutom i mindre utsträckning ha tid för eller intresse av att läsa och begrunda den information som strömmar in då de är
mer upptagna att agera som medlare än att ta initiativ till nya förslag och
kommer därför att vara tvungna att lita på sina rådgivare och kolleger.

17

Kaarbo (2008) diskuterar hur olika typer av regeringar behandlar utrikespolitik, och i synnerhet kriser på det utrikespolitiska området. Det är emellertid troligt att samma tendens kan
finnas i frågor som inte är av en krisartad natur.
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Massmedialisering
Gunnar Sjöblom beskrev 1968 hur det politiska ledarskapet utövas i ett korstryck mellan tre arenor: den partiinterna arenan, väljararenan och den parlamentariska arenan. Till denna har på senare år en fjärde arena lagts: mediearenan. För statsministrar är detta ytterligare en arena att förhålla sig till där
det gäller att maximera den positiva uppmärksamheten för den förda politiken (Strömbäck, 2002a: 15-16). Statsministrar befinner sig alltså i ett korstryck mellan dessa arenor vilket kan få som resultat att vissa av dem premieras framför andra.
Massmedialisering som sådan avser i denna avhandling den personifiering av politiker samt den ökning av fokus på politiska ledare och bland dem
statsministern som skett. Flera svenska forskare pekar på massmedialiseringen som en av de viktigaste orsakerna till den s.k. presidentialiseringen av
regeringschefer runt om i Europa (Ruin, 2007; Sundström, 2008; Strömbäck,
2002b). Massmedialisering är en faktor utan tydliga avgränsningar i tid eller
omfång. Det finns emellertid vissa skiljelinjer som är värda att belysa.
En stor del av fenomenet beror på det förändrade sättet att tillgodogöra
sig information om politik. En övervägande del av den svenska befolkningen
(84 procent) och en stor del av politikerna (33 procent) samt journalisterna
(85 procent) får sin kunskap om aktuell politik via medier. Politisk kommunikation kan därför i hög grad sägas ske genom medierna (Strömbäck,
2002a: 12). Kommunikationsforskaren Jesper Strömbäck konstaterar att det
inte går att förstå svensk politik om man inte också förstår hur medier och
journalister fungerar (Strömbäck, 2002a: 65). Han sammanfattar vad han
kallar ”medialiserat politiskt ledarskap”:
Medialiserat politiskt ledarskap är ett ledarskap vars urval av frågor, presentation, form, rytm, tempo, och möjligen också sakpolitiska innehåll är anpassat till medielogiken (Strömbäck, 2002a: 53).

Massmedialiseringen inleddes under 1960-talet och dess frånvaro noteras i
tidigare berättelser från partiledare som visar ett ganska sorglöst förhållande
till medierna (Möller, 2009: 123-124). Andra tydliga skiljelinjer kan noteras
ett decennium senare. Den borgerliga regeringen ledd av Thorbjörn Fälldin
anges som en vändpunkt i svenska journalistkårens förhållningssätt till regeringen. Journalisterna försökte under den borgerliga regeringens makttillträde
avslöja vad som utspelade sig innanför dörrarna under regeringsförhandlingarna och de kriser som präglade regeringarna Fälldin. Likaledes var statsråden nu också villiga att ställa upp på denna nya journalistik och klev tydligare ut i rampljuset (Hadenius, 1990: 336). En anpassning till medierna skedde
bl.a. avseende regeringssammanträdena. I samband med att den nya regeringsformen trädde i kraft 1974 inrättades regeringssammanträden istället för
de tidigare konseljerna. Regeringssammanträden förlades på torsdagar istäl-
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let för fredagarnas konselj eftersom det ”ansågs bättre ur massmedial synvinkel” (Hadenius, 1990: 338).
Under 1990 skedde ytterligare en förändring på den massmediala scenen
som har haft betydelse. Kommersiell TV tilläts under 1990-talet och med
detta följde att publik och politiker inte var beroende av det format och den
typ av journalistik som public service-TV kunde tillhandahålla. Allt eftersom
tittare blivit mer intresserade av s.k. infotainment har trenden också varit att
politiker söker sig till den typen av arenor (Nord, 2001: 117). Kommersialiseringen medförde också en professionalisering av journalistkåren. En mer
kritisk journalistisk blev idealet men med det följde också att journalistiken
blev mer fokuserad på ”politiska personligheter och ytliga företeelser”
(Nord, 1997: 16). TV:s dominans bland medier har också successivt lett till
mer tillspetsade klipp. Eftersom det sällan finns tid för längre utläggningar
om politiskt innehåll kortas budskapen ned. Budskapen presenteras också
under betydligt mer dramatiska former för att skapa uppmärksamhet (Nord,
1997: 72-75; Svegfors, 2006).
Regeringskansliets sätt att möta detta, vilket också är ett mått på en ökad
massmedialisering, har varit att etablera en professionell kommunikationskår
i Regeringskansliet (Erlandsson, 2008; Ullström, 2008). Det antal medarbetare till statsråd som haft en särskild roll att hantera information har ökat.
1972 fick exempelvis finansdepartementet och utrikesdepartementet egna
informationssekreterare (Hadenius, 1990: 338). Utrikesdepartementets och
finansdepartementets blygsamma satsning följdes senare av en ökning i hela
Regeringskansliet. Från regeringen Fälldins tillträde 1976 har antalet anställda pressekreterare ökat med 211 procent (1975-2005), från 9 till 28 personer
(Premfors & Sundström, 2007: 71). Trots att statsminister Göran Persson vid
valkampanjen 1998 slog fast att inga fler amerikanska PR-konsulter skulle
användas (Nord, 2001: 113) växte hans egen stab av press- och informationssekreterare från en till sex personer från hans tillträde till hans avgång
tio år senare (Premfors & Sundström, 2007: 72).
Vad innebär då denna ökade massmedialisering? Dels innebär det att ökad
uppmärksamhet ges åt enskilda politiska ledare. Svenska undersökningar
över hur mycket partiledarna syns i media under en valkampanj till riksdagen synliggör en ökande personifiering. Partiledarna var 1956 huvudaktörer i
11 procent av artiklarna, 1985 var siffran 37 procent och 1998 var den 42
procent (Strömbäck, 2002b: 48). Denna personifiering tycks emellertid ske
utan att det finns en verklighetsförankring i den betydelse som partiledare
har för väljarnas sätt att rösta (Strömbäck, 2002b: 48-51). Dels innebär det
att politiska ledare förväntas ställa upp i tid och otid för att ge kommentarer
på såväl politiska som apolitiska frågor. Seymour-Ure konstaterar den ökade
medialiseringen och dess påverkan på den brittiska premiärministern: ”Almost everywhere the prime minister went became potentially a place for political communication” (Seymour-Ure, 2003: 9). Även det omvända gäller i
denna relation, d.v.s. att svenska statsministrar varit angelägna om att finnas
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till hands för medierna (Ruin, 2007). Men det är inte bara en ökning av personifiering utan också ökade krav på insyn. Massmedierna ställer högre krav
på insyn inför val av personer, interna beslutsprocesser och krav på att ledare
levererar snabba svar (Poguntke & Webb, 2007: 15; Seymour-Ure, 2003: 8).
Sammanfattningsvis innebär en ökad massmedialisering ett ökat tryck på
politiska ledare att finnas tillgängliga och att ha budskap som är attraktiva.
Det ställer i sin tur krav på ökad samordning av budskap och en medvetenhet
om betydelsen av att paketera budskap till form och innehåll som går att
förmedla. Möjligen påverkar detta hur en statsminister kan förhålla sig till
samtliga funktioner. Tydligast är att en ökad massmedialisering kan förväntas ställa krav på statsministern som kommunikatör. Det är troligt att en
statsminister pressas att vara aktiv och därtill att budskap kan formas ad hoc
på grund av hög tidspress. Men massmedialisering kan också komma att
påverka hur regeringar sätts samman, hur beslutsprocesser fungerar i regeringskretsen och hur kriser hanteras. Massmedialisering som fenomen kan
dateras till 1960-talet men en successiv ökning tycks ha skett. Det är vidare
rimligt att anta att denna faktor i hög grad är beroende av dess samspel med
andra institutionella faktorer, i synnerhet vilken typ av regering som en
statsminister leder. En koalitionsledare torde alldeles oavsett ett högt medietryck ha svårare att göra egna utspel som går emot överenskommelser gjorda
inom regeringen.

Internationalisering
Internationalisering innebär i detta sammanhang att fler frågor som en gång
ansetts vara inrikespolitik har internationaliserats (Goldmann, 1999: 12-13).
Medan internationalisering således innebär att det finns en organisering och
reglering av frågor utanför den svenska, nationella nivån, är i detta sammanhang internationalisering i stor utsträckning synonymt med en europeisering.
Liksom den ökade massmedialiseringen är internationalisering identifierat
som en nyckelfaktor i presidentialiseringsprocesser i Europa (Ruin, 2007;
Poguntke & Webb, 2005; Sundström, 2008. Se också Rose, 2001: 197-216).
Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen utgör den tydligaste utvecklingen av ett internationaliserat politiskt landskap i Sverige. EUmedlemskapet har påverkat relationerna mellan den exekutiva makten och
riksdagen samt den interna ställningen mellan regeringschefen och övriga
statsråd. Relationen mellan riksdag och regering har förändrats sedan Sveriges medlemskap i EU 1995 trots att inga konstitutionella förändringar har
skett härvidlag. Trots att regeringen ska redovisa sin ståndpunkt i ministerrådet i EU-nämnden så har den svenska regeringen aldrig ändrat sin ståndpunkt efter diskussion i EU-nämnden eller vid ministerrådsmöte inväntat
EU-nämndens åsikt i ett ärende. Larsson konstaterar att regeringens ställning
förstärkts eftersom de statsråd som deltar agerar som lagstiftare inom EU
som övertagit vissa delar av svenskt lagstiftningsarbete (Larsson, 1999: 33274

334. Se också Lindgren, 2000). I själva verket har EU-nämnden varit ovillig
att försöka låsa fast regeringen vid enskilda ståndpunkter eftersom flexibilitet också ger möjlighet till bättre förhandlingsläge för Sverige som land (Johansson & Tallberg, 2010: 217).
Regeringens ställning har således förstärkts visavi riksdagen. Men inom
regeringen har också statsministerns ställning stärkts visavi de övriga statsråden. Johansson och Tallberg undersöker betydelsen av Europeiska rådets
toppmöten som en central förklaring till detta (Johansson & Tallberg, 2010:
215-216). Statsministern har genom toppmötenas betydelse fått makt att
forma landets position, forma koalitioner och ingå avtal med andra länder
(Johansson & Tallberg, 2010: 213). Enskilda ministrar är förvisso ansvariga
för sina respektive områden och representerar Sverige i ministerrådet men
frågor tenderar att glida över till statsministerns bord. Detta gäller i synnerhet frågor som rör utrikespolitik. Här har statsministern getts en betydligt
starkare ställning som övergripande ansvarig för Sveriges position. Detta har
också gjort att utrikesministerns ställning har reducerats (Johansson & Tallberg, 2010: 221). Detta gäller emellertid inte bara i utrikespolitiska frågor
utan även andra, exempelvis ekonomiska frågor som traditionellt inte ligger
på statsministerns bord (Johansson & Tallberg, 2010: 222). Denna trend som
Johansson och Tallberg identifierat i Sverige gäller för stora delar av Europeiska unionen, både vad avser relationen mellan den exekutiva makten och
den lagstiftande samt den interna maktställningen inom den exekutiva makten (Johansson & Tallberg, 2010. Se också Laffan, 2007; Paloheimo, 2003).
På ytterligare ett plan har europeiseringen kommit att bidra till att statsministern har fått en framskjuten position i regeringen. Närheten mellan EU:
s regeringschefer har ökat då de träffas många gånger varje år. Denna närhet
kan ha bidragit till att enskilda regeringschefer därför gör överenskommelser
som det inte finns politiskt stöd för på den nationella politiska arenan. Denna
typ av exklusiva samtal om politik skulle kunna kringskära det kollektiva
ansvaret för regeringens beslutsfattande (Aylott, 2005; Johansson & Tallberg, 2010; Sundström, 2008).
Europeiseringen kan tydligare avgränsas i tid än tidigare faktorer, då det
är främst efter EU-inträdet 1995 som fenomenet på allvar kan uppmärksammas i Sverige. Det är således endast Göran Persson och i viss mån Ingvar
Carlsson som omfattas av denna höga grad av europeisering. Men hur kan
det tänkas påverka utövandet av de fyra funktionerna? Såväl kommunikation
som beslutsfattande kan tänkas vara mer dominerat av en aktiv statsminister
eftersom denna i egenskap av främsta representant för Sverige har mandat att
föra landets talan. I viss mån gäller här samma logik som under massmedialisering. En statsminister som känner hög press att tillgodose en europeisk
krets av jämlikar kan förväntas agera mer aktivt och ad hoc än en statsminister som upplever en låg grad av sådan press eller förväntan. Mindre är
omskrivet vad gäller statsministerns interna arbete i regeringen. Om europeisering på samma sätt avspeglas under exempelvis allmän beredning är inte
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klarlagt. En allmänt stärkt position och en känsla av att ha ett slutgiltigt ansvar inför övriga regeringschefer i EU kan dock tänkas ge resultatet att
statsministern i högre utsträckning än tidigare vill vara delaktig i utformningen av politiken även på områden som traditionellt ligger hos fackministrar. Möjligen kan en sådan internationell ställning vara främjande för att anta
en mer aktiv ställning också internt gentemot övriga regeringsledamöter.
Samtidigt kan det också ses som ett tänkbart resultat att statsministern p.g.a.
den höga frånvaron tappar förmåga att vara närvarande i Regeringskansliet
och regeringens arbete och därmed förlorar insyn i sakärenden. Statsråden
torde då kunna uppleva en ännu högre grad av självständighet p.g.a. en passiv statsminister. En statsminister skulle enligt denna logik ha möjlighet till
mer aktivt deltagande i beslutsfattande och kommunikation under lägre grad
av europeisering.

Personlighet
I tidigare kapitel redovisades flera sätt att studera den politiska ledaren ur ett
politisk-psykologiskt perspektiv. Mångfalden av angreppssätt grundar sig i
att begreppet personlighet är omdiskuterat och svårfångat. Det finns flera
definitioner av begreppet och det är svårt att endast beakta personlighet från
ett av flera perspektiv (Magnavita, 2002: 112). Inom politisk psykologi används också en rad olika definitioner av vad personlighet är (Winter, 2003:
114-115). Winter gör en uppdelning i fyra övergripande grupperingar av
olika definitioner som forskare har använt sig av: kognitioner (cognitions),
temperament/karaktärsdrag (temperament/traits), motiv (motives) och social
kontext (social context) (Winter, 2003: 114-117).
Karaktär (trait) är den typ av drag som öppet kan observeras av andra
människor. Bland karaktärsteoretikerna kan nämnas att den så kallade femfaktorteorin (big five) ofta används för studiet av ledare: neuroticism, öppenhet, extraversion, vänlighet/sällskaplighet och samvetsgrannhet. Big five har
varit en grundpelare inom karaktärsdragforskning sedan tidigt 1900-tal
(Digman, 1990). Studier har visat att faktorerna tydligt kan kopplas till effektivitet i ledarskapsstil (Northouse, 2010: 22-23). Femfaktorteorin har
sedermera ifrågasatts och Eysenck identifierar exempelvis två drag som de
mest centrala, nämligen neuroticism och extraversion/intraversion (tendensen att vara social, bestämd och ha positivenergi). Han kompletterade sedermera dessa med psykotisism. Eysencks modell kan således sägas var en
två- eller trefaktorteori (Digman, 1990: 428-429). Motiv är till skillnad från
karaktärsdrag den typ av mål som människor har. Inom motivforskningen
används vad som kan benämnas Big three-teorin bestående av motiven
maktbehov, behov av stöd och resultatbehov (Cottam m.fl., 2004: 22). Kognitioner är ”mentala representationer” såsom värden, föreställningar kategorier m.m. Den sociala kontexten, slutligen, utgörs av situationen och de soci76

ala strukturerna men också exempelvis kön, klass och ras (Winter, 2003:
116).
Antalet personlighetsdrag som i tidigare forskning tycks vara centrala hos
ledare är otaliga. I studier från 1948 och 1970 visar Stogdhill bl.a. att forskare har identifierat över 40 olika personlighetsdrag som tycks gemensamma
för ledare (Blondel, 1987: 130). På grund av mångfalden av definitioner och
den pågående diskussionen även inom renodlad psykologisk forskning brukar politisk psykologi ofta fokusera på hur vissa personlighetsdrag påverkar
politiskt beteende. Personlighet inom politisk psykologi kan således sägas
vara studiet av de ”individuella skillnaderna” (Cottam m.fl., 2004: 14). Utgångspunkten för Cottam m.fl. (2004) gör alltså gällande att det är i komparationen mellan olika ledare som deras särdrag blir intressanta.
En av frågeställningarna i avhandlingens teoretiska syfte rör vilken förklaringskraft som amerikanska analytiska verktyg och begrepp har i en
svensk kontext. Det finns ingen avsaknad på definitioner och begrepp som
utvecklats i en annan kontext. De två dikotomier som används bär drag av
tidigare amerikansk forskning, bland annat Alexander George. De tre modeller som George (1974, 1980) använder för att systematisera ledarskapsstil
hos amerikanska presidenter (se kapitel 3) förklarar han sedermera med tre
personlighetsdimensioner som påverkar ledaren, nämligen kognitiv stil
(cognitive style), kompetens och lämplighet (sense of self efficacy) och inställning till konflikt (orientation toward political conflict) (George, 1980:
147). De tre faktorerna används av George för att förklara det managementsystem en president haft i utrikespolitiska ärenden. Sammanfattningen av
dem nedan pekar på att de även kan användas för att förklara flera aspekter
av ledarskapsstil:
[A]ll these combine to determine how a new president will structure the policymaking system around him and how he will define his own role and that of
others in it (George & Stern, 1998: 203).

Det är en fördel att gå tillbaka till källan för flera av de nyutvecklade teoretiska ramverken när ett byte av politisk kontext sker. Ursprunget till Georges
tre kategorier står att finna i hans arbete med operationell kod. Operationell
kod faller i kategoriseringen ovan in under kognitioner och politiskt beteende (Winter, 2003: 123). George delar upp operationell kod i instrumentella
och filosofiska föreställningar (beliefs) om hur världen fungerar. Dessa
grundinställningar påverkar hur en ledare hanterar olika situationer (se även:
George, 1969; Holsti, 1977; Johnson, 2009; Walker, 1990). Georges tre kategorier eller strategier kan sägas vara ett urval av de mest centrala filosofiska och instrumentella frågorna ur frågebatteriet som operationell kod baseras
på (George, 1974: 188, 210). De tre kategorierna är användbara för att förstå
presidenters managementstil. De är emellertid övergripande kategorier och
anges i tidigare forskning (George, 1974: 210) som faktorer som påverkar
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det sätt på vilket en president anpassar sig till vad George kallar ’”politics’
of policy making”. De är således sätt på vilka personlighet påverkar organisationers normsystem. George för en diskussion om hur personlighet påverkar vad som här betecknas som handlingsutrymmet genom att ta hänsyn till
både personlighetens inverkan på policyutformning och dess förhållningssätt
till normer, d.v.s. institutioner. George beskriver normsystem främst i termer
av byråkratisk politik, det vill säga, de konflikter som uppstår i policyprocesser mellan olika politiska viljor och byråkratiskt revirbevakande (George,
1974: 209-210). Det är ett brett angreppssätt på hur presidenter strukturerar
sitt beslutssystem, inklusive sina medarbetare.
Georges tre personlighetsdimensioner är av flera skäl lämpade att användas för att förklara svenska statsministrars ledarskapsstil. Dels tycks de tre
dimensionerna (i det amerikanska systemet) kunna förklara det som här ska
förklaras i det svenska systemet. De utgör en potentiell brygga mellan amerikansk presidentforskning och forskning om premiärministrar. Dels används
kategorierna för att förklara hantering av ett så specifikt område som amerikansk utrikespolitik. Här används de i en bredare mening för att studera ledarskapsstil. De underliggande antagandena om hur personlighet påverkas
och påverkar situationer gäller också för ledarskapsstil eftersom de just är
breda kategorier. Slutligen har Georges tre dimensioner en framträdande
plats i politisk psykologisk forskning och lyfts fram i grundläggande litteratur inom politisk psykologi (Cottam m.fl., 2004), och flera forskare hänvisar
till dessa tre som utgångspunkt för sina egna studier (Kaarbo, 1997; Hermann m.fl., 2001). Möjligheten att kommunicera med övrig politiskpsykologisk forskning förstärks eftersom vedertagna begrepp och analytiska
verktyg används.
Kategorierna är ett sätt att analysera personligheters betydelse för ledarskapsstil men inte det enda. Som forskare gäller det helt enkelt att välja den
uppsättning kategorier som passar syftet för studien, vilket dessa tre förklarande kategorier gör. Det är vidare viktigt att understryka att kategorierna
inte ska ses som ett sätt att undersöka personlighetens koppling till beteende
i alla avseenden. De är framtagna för och används specifikt inom ledarskapsforskning.
Nedan presenteras de tre personlighetsdimensionerna såsom George beskriver dem i olika verk. Här redogörs för vad respektive personlighetsdimension innebär, hur George ser på kopplingen mellan kategorierna och
ledarskapsstil samt hur kopplingen mellan dessa faktorer och utövandet av
de fyra funktionerna kan se ut i den svenska kontexten. I Georges forskning
uppmärksammas ofta vissa av de tre personlighetsdragen mer än de andra.
Det är därför uppenbart att det är i jämförelsen mellan dem som skillnader
framträder. En president utmärks ofta i Georges beskrivning inte av hur alla
dessa tre egenskaper interagerar utan när vissa av dem står ut. Vissa egenskaper kan helt enkelt komma att vara dominerande i jämförelse. Hur de
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olika personlighetsfaktorerna sammanfaller i en person är en empirisk fråga
som behandlas i analysen.

Kognitiv stil
Kognitiv stil handlar om hur människor behandlar information. Människans
intellekt kan beskrivas som en informationsprocessor som hjälper människan
att orientera sig utifrån den omgivande miljön och inkommande information.
Personer utvecklar föreställningar om olika frågor för att underlätta informationsprocessen. Det är genom denna process som en person vägleder mottagandet av och utvärderar och tolkar inkommande information. De föreställningar som personer har om hur den fysiska och sociala miljön fungerar
skapar ett sammanhållet sätt att samla och bearbeta information. Dessa förställningar utgör i sig mekanismer för att förenkla för människor att hantera
all den information som kommer vår väg. Joseph Jastrow förtydligade de
kognitiva aspekterna hos människan och menade att människans sinne eller
intellekt (mind) är ”a belief-seeking rather than a fact-seeking apparatus”
(Jastrow citerad i George, 1980: 57). Personers beteende formas, menar George, i mångt och mycket av de specifika sätt på vilka människan tar emot
och utvärderar information. Dessa föreställningar som individer har och de
sätt på vilka de hanterar information tenderar att vara stabila över tid även
om de kan anta en öppen syn på information som faktiskt går emot deras
föreställningar (George, 1980: 57).
I avhandlingen förstås och används begreppet kognitiv stil som det sätt på
vilket en statsminister definierar sitt informationsbehov, inhämtar och använder information samt hur rådgivare/medarbetare används för att bestämma inriktning (Cottam m.fl., 2004: 102; George, 1980: 147; George & Stern,
1998: 201-202; Kaarbo, 1997: 570). Det är troligt att ledare härvidlag uppvisar skillnader och George konstaterar att det i det amerikanska systemet helt
enkelt inte är möjligt att personer med olika kognitiv stil har samma system
för policyskapande eftersom människors kognitiva stil ställer krav på systemen (George, 1980: 147). I beskrivningen av olika managementsystem i
Vita Huset beskrivs bland annat betydelsen av olika kognitiva stilar. President Jimmy Carter hade en besatthet av skriftligt underlag som skapade problem på så sätt att han använde tid till att läsa detaljerade analyser snarare än
att ägna sig åt strategiskt tänkande (George & Stern, 1998: 217). Richard
Nixons kognitiva stil utmärktes av hans sätt att bearbeta beslut för att kunna
överkomma den känsla av otillräcklighet han upplevde. Varje svårt beslut
var en möjlighet för honom att övertyga sig själv och han utvecklade en
noggrann plikttrogen stil när beslut skulle fattas (George & Stern, 1998:
212).
Det finns inga utvecklade kategoriseringar av kognitiv stil, eller olika
värden som kategorin kan anta. Den förväntade påverkan på statsministrarnas agerande bygger därför på läsning av fler olika forskare inom politisk
79

psykologi. En statsministers kognitiva stil kan tänkas påverka utövandet av
de fyra funktionerna på olika sätt. Bland Georges exempel kan bland annat
noteras att varierande stort behov av informationsunderlag är förekommande
bland politiska ledare liksom behov av att känna till detaljer i ärenden, samt
lätthet respektive svårighet att fatta beslut. Olika kognitiva stilar kan således
ge avtryck i hur arbetet struktureras eftersom den egna stilen påverkar exempelvis vilka egenskaper som premieras bland kolleger och medarbetare. Ska
de ifrågasätta förslag från statsministern eller är det snarare de som håller
med som premieras? Hur noga ska ärenden beredas innan de kan göras offentlig via media? Utifrån ovanstående beskrivning av kognitiv stil är det
rimligt att anta att en statsminister med ett stort informationsbehov kommer
att söka information på egen hand eftersom personer med den typen av kognitiv stil inte nöjer sig med att få färdiga uppgifter presenterade för sig. En
sådan aktiv informationsinhämtning påverkar också troligen utövandet av
samtliga funktioner. Ett stort informationsbehov präglar sannolikt också det
sätt som regeringsbildning och organisation av Regeringskansliet sker på. På
samma sätt torde det påverka med vilket underlag en statsminister är villig
att uttala sig i frågor, fatta beslut och kommunicera under krissituationer. En
statsminister med stort informationsbehov är troligen också öppen för diskussion i frågor där synpunkter kan brytas mot varandra. Genom ett sådant
öppet förhållningssätt kan fler åsikter marknadsföras och därmed tillåts kolleger att vara öppna som rådgivare och diskussionspartners.

Kompetens och lämplighet
Kompetens och lämplighet utgör de kunskaper och uppgifter som ledaren
tycker sig vara lämpad eller illa lämpad att hantera. Begreppet beskriver
inställningen eller självuppfattningen hos en person då den påverkar vilken
roll en ledare tar (George, 1980: 148). Inställningen till kompetens och lämplighet baseras på de färdigheter som en ledare uppfattar sig ha, vilket har
betydelse för hur ledaren kommer att kunna hantera det ämbete som han
eller hon ska bemästra (George, 1980: 5). I detta sammanhang görs i litteraturen ofta skillnad på hur ledare inriktar sina ansträngningar. De kan antingen främst vilja organisera arbetsstrukturer och värna om relationer mellan
medarbetare, eller främst driva frågor (Hermann m.fl., 2001: 86-87; Kaarbo,
2001: 82-83). Detta har sin grund i vilka färdigheter de själva anser sig kunna dra nytta av i ämbetet, men också den målinriktning som de har som ledare. Distinktionen görs mellan vad som kallas organisatör och visionär eller
som medlare och aktivist. Medlaren är den som främst drivs av att ha arbetsro i regeringen och aktivist är den som hårt driver de frågor som han eller
hon är intresserad av. Rollerna kan dock vara kompletterande (Blondel &
Müller-Rommel, 1993: 14).
Kompetens och lämplighet har i ledarskapsstudier operationaliserats som
att personer upplever att de varit kapabla att göra det som behövde göras
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(Chemers m.fl., 2000: 268). Detta är således en subjektiv självuppfattning av
förmåga i de olika ledarskapsuppgifterna. Härvidlag tydliggör George med
ett antal exempel på amerikanska presidenter som uppvisat olika inställning
till sin egen kompetens och lämplighet. Exempelvis uttryckte president William Howard Taft redan innan han blev president att han var trött på politik.
Taft var emot en självdramatisering, vilket George menar var en anledning
till att han under hela första veckan i Vita Huset undvek alla reportrar och
under sin tid som president aldrig ansträngde sig för att lära sig hantera eller
arbeta med public relations. Emedan Taft insåg att han saknade färdigheter
gjorde han sig otillgänglig som president genom att fly de situationer som
han inte kunde hantera. Detta resulterade i utdragna vistelser på golfbanan
och långa sovstunder (George, 1980: 6-7). I beskrivningen framgår att presidenters ledarskapsstil delvis grundar sig i medvetna val utifrån känsla för
kompetens och lämplighet. George beskriver bland annat Dwight D. Eisenhower som en person som definierade sin egen känsla för kompetens och
lämplighet i form av de insatser han gjorde genom att höja sig över vardagens politiska diskussioner och snarare agera som en advokat för de högre
värden som han ansåg borde styra det politiska livet (George, 1974: 213).
Detta personlighetsdrag rör således inte bara erfarenhet av ett särskilt policyområde utan också val av ledare om att engagera sig i personliga relationer
eller organisationens uppbyggnad.
En annan aspekt av kompetens och lämplighet är baserad på en mer objektiv bedömning av ledarens erfarenhet och intresse för ett särskilt område,
exempelvis utrikespolitik. Har en person betydande erfarenhet av ett särskilt
område är det troligt och rent av helt naturligt att personen är mer intresserad
av och bekväm med att lägga mer tid på detta område eftersom det finns en
egen uppfattning att man kan påverka genom sin kunskap. Erfarenhet och
intresse påverkar således känslan för kompetens och lämplighet. De färdigheter som en ledare uppfattar sig ha kommer därför att påverka hur rollen
som statsminister definieras. Ledarna kommer att sträva efter en roll där
deras färdigheter bäst kommer till användning och undvika de områden där
de upplever att de inte har kompetens och lämplighet (George & Stern, kapitel 7, opublicerat manus; Preston, 2001: 11-12). Personers erfarenhet och
intresse inkluderas i beskrivningen av känslan för kompetens och lämplighet
och därmed i begreppet personlighet.
En statsminister med kompetens och lämplighet för en funktion kan förväntas vara mer aktiv och även våga och kanske rent av vilja söka egna lösningar på problem. Det borde alltså ge resultatet att statsministrar med en
känsla för kompetens och lämplighet för en funktion är mer aktiva i utövandet. Man kan dock även förvänta sig att då en statsminister förlitar sig på sin
egen kompetens kan det gå emot etablerade rutiner och normer samt eventuellt leda till att han eller hon hamnar på kollisionskurs med exempelvis ett
statsråd som har ansvar för ett område som statsministern känner sig mycket
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lämpad att själv hantera. Utförandet blir med andra ord mer ad hoc än formalistiskt.

Inställning till politisk konflikt
Inställningen till politisk konflikt ser olika ut hos politiska ledare och George
identifierar tre olika sätt på vilka ledare förhåller sig till konflikter. Det rör
dels deras eget tänkande men även hur detta ter sig bland medarbetare och
kolleger. De tre alternativen är att undvika eller reducera konflikter, att försöka lösa dem eller att acceptera dem. Författarens läsning av George är att
dessa tre kategorier i viss mån utgör grunden till personlighetsdimensionen inställningen till politisk konflikt.
Personer som försöker att reducera konflikter använder sig av olika taktiker inför beslutsfattandet för att själv kunna lägga beslut bakom sig och kunna gå vidare. Sådana taktiker kan vara att 1) undvika eller att försöka minimera dissonansen mellan ny information och gammal så att den överensstämmer med den egna föreställningen, 2) skapa avstånd till en person eller
personer som tar skada av ett beslut, 3) nedvärdera betydelsen av det värde
som beslutsfattaren känner tar skada av ett beslut (George, 1974: 183-184).
Att undvika konflikter på detta sätt kan vara skadligt för en beslutsprocess
eftersom beslutsfattaren själv är mycket obekväm med att gå emot personer
som har andra ståndpunkter och kan ha svårt att hålla fast vid värden som är
betydelsefulla för honom eller henne.
Personer som försöker lösa konflikter står inför en stor utmaning. Det
handlar helt enkelt om att för sig själv lösa eller tillgodose så många som
möjligt av de värden som står på spel. Detta kan ske på två sätt. 1) genom att
finna en ny policy (eller ett nytt förslag) som tillgodoser så många av de
konkurrerande värdena som möjligt. Ledarna försöker med sina beslut minimera alla ”kostnader och risker”. För att kunna göra det planerar och förbereder de beslut mycket noggrant. De är högst delaktiga i processen och
försöker styra den så att alla fördelar av ett beslut kan dras. 2) genom att
försöka tillgodose de värden som inte tagits om hand i ett beslut eller åtgärd
genom att genomföra nya åtgärder i ett senare skede. En sådan person inser
att inte alla värden kan tillgodoses och försöker att lösa konflikter genom att
komplettera med ytterligare åtgärder (George, 1974: 184-185).
Slutligen finns det personer som accepterar konflikter. Dessa accepterar
helt enkelt att det finns konflikter mellan värden som de inte kan lösa och
fattar beslut utan att söka multipla fördelar eller försöka sona på något sätt
för sitt beslut. De accepterar att politik ibland är liktydigt med konflikter.
Dessa personer kan anpassa sig till rollen som beslutsfattare och därmed
acceptera att beslut inte kan tillgodose alla värden och personer. De kan på
detta sätt skapa ett känslomässigt avstånd till beslutet genom att de gått in i
rollen som president eller för den delen statsminister. George menar att per-
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soner som upplever att de uppfyllt en svår roll kan känna stärkt självförtroende (George, 1974: 185-186).
Inställning till politisk konflikt speglar vilken nivå av konflikt en ledare
trivs att arbeta med. Grundtesen är att olika personer har olika inställning till
det politiska spelet (”enjoyable game or dirty business”) och kan därmed
tolerera olika grader av konflikt i politiska sakfrågor och dispyter mellan
medarbetare. Här kan nämnas att olika presidenter har visat helt olika inställning till hur konflikt kan utnyttjas eller undvikas helt och hållet. Politiska ledare som ogillar konflikt föredrar att ha strikta rådgivningssystem istället för en öppen debatt i grupp där konflikt kan uppstå. De försöker skydda
sig mot byråkratisk politik och direktkonfrontation med meningsmotståndare
(George, 1980: 148). George beskriver bland annat Herbert Hoover som en
person med avsmak för ”politik”. 18 Hoover försökte ersätta ett öppet byråkratisk spel med en enmansroll där han själv kunde förlita sig på ett starkt teknokratiskt beslutssystem som präglades av sunt förnuft och ”goodwill” snarare än maktkamp. Franklin D Roosevelt agerade på närmast motsatt sätt.
Han uppskattade den politiska kampen och försökte spä på de konkurrerande
aspekterna av policyskapandet genom att skapa olika former av strukturell
osäkerhet i systemet. Roosevelt, som symboliserar en hög tolerans för konflikt, skapade ett system där det blev mycket tjafsande, oklara direktiv och
där han var den som kunde lyfta fram tydliga linjer mitt i det kaos som han
själv skapat (George, 1974: 211). Rådgivande grupper påverkas av ledare
som är analytiska och tydliga lagspelare eftersom de föredrar starka individer som vill föra fram enskilda åsikter (Cottam, 2004: 102). Hermann och
Preston (1994) samt Kaarbo (1997) pekar på att ledare som har låg tolerans
för konflikt är mer benägna att köra över sina ministrar medan en hög konflikttolerans är en grund för diskussion och konsensussökande. Ledare som
har en hög toleransnivå kan ha en mer avslappnad stil vid möten och låta
konflikter pågå för att kunna betrakta det politiska spelet från ovan och utkristallisera ståndpunkter.
Då parlamentariska system alltid innefattar någon typ av regeringsdiskussioner där konflikt kan blossa upp kan detta troligen se ut på andra sätt än i
presidentiella system. Inställning till politisk konflikt kan tänkas påverka
utövandet av de fyra funktionerna på flera sätt. En statsminister som ogillar
konflikter kan tänkas försöka reducera dem genom att söka kompromisser
mellan kolleger då konflikter uppstår och därmed anta en mer aktiv roll.
George beskriver ovan också att en konfliktreducerande inställning leder till
ett mer formalistiskt förhållningssätt. Strukturer kan också förväntas byggas
på ett sätt som minimerar konfliktytor som statsministern själv utsätts för. En
statsminister som ser konflikter som en del av det politiska spelet kan emellertid vara öppen för att konflikter pågår och även exponera sig själv för dem
18

Politik bör här ses i termer av det amerikanska begreppet ”politics” som avser politiskt
manövrerande eller manipulerande.
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i betydligt större utsträckning. Inställning till politisk konflikt kan därför
tänkas påverka utövandet av samtliga funktioner.

Avslutning
I detta kapitel har avhandlingens centrala begrepp - politisk ledarskapsstil systematiserats. Ledarskapsstil betraktas i enlighet med avhandlingens definition av begreppet som ledarens sätt att utöva fyra funktioner. Dessa är
statsministern som 1) regeringsbildare och organisatör, 2) beslutsfattare, 3)
kommunikatör och 4) krishanterare. De fyra funktionerna har valts mot bakgrund av att det kan finnas en variation i hur de utförs och att denna variation
potentiellt kan påverka hur regeringen arbetar. Dessutom utgör de vanligt
förekommande aspekter av ledarskapsstil som studeras i internationell forskning. Det finns därför möjlighet till utblick och jämförelse med andra regeringschefer. Med avsikt att tydliggöra hur fallen skiljer sig åt har två dikotomier tagits fram. Dikotomierna belyser hur statsministrarna har 1) deltagit i
funktionen, d.v.s. om de varit aktiva eller passiva, samt 2) deras förhållningssätt till funktionen, d.v.s. om de varit formalistiska eller ad hoc. Statsministrarnas placering utifrån dikotomierna sker med hjälp av ett antal indikatorer som fungerar som en operationalisering av begreppet ledarskapsstil.
Ovanstående utgör den empiriska beskrivningen och klassificeringen av
fallen.
Det teoretiska mönster som ska förklara den empiriska beskrivningen utgörs av två konkurrerande faktorer: institutioner och personlighet. Här betraktas de gemensamt och interaktionen dem emellan antas kunna ge förklaringar till varför statsministrarna har utövat funktionerna på ett visst sätt. Institutionalism har här brutits upp i fyra faktorer: 1) det historiska arvet 2) typ
av regering 3) massmedialisering och 4) internationalisering. Faktorerna
härrör från olika institutionalistiska ansatser men har gemensamt att institutioner i form av formella regler och informella normer påverkar aktörers
agerande. Personlighet är ett ännu vidare begrepp och en diskussion förs i
ramverket om olika synsätt på vad det är. I syfte att bygga vidare på tidigare
forskning och undersöka hur ett ramverk som använts i den amerikanska
kontexten står sig i den svenska tillämpas Alexander Georges tre personlighetsdimensioner: 1) kognitiv stil, 2) känsla för kompetens och lämplighet
och 3) inställning till politisk konflikt.
Detta avslutar beskrivningen av det analytiska ramverket och det är dags
att låta fallen analyseras med ramverkets hjälp. Analysen av de fyra fallen är
strukturerad efter funktion snarare än fall och i analysen görs kontinuerliga
återkopplingar till det analytiska ramverket, vilket också summeras i avslutningen av varje kapitel.
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Kapitel 4: Regeringsbildare och organisatör

I detta inledande empiriska kapitel beskrivs hur statsministrarna har utövat
funktionen som regeringsbildare (rekryteringsprocessen) och organisatör av
Regeringskansliet och sin stab – statsrådsberedningen. Regeringsbildning
och organisation av regeringsarbetet torde gå hand i hand och är i viss mån
en återkommande funktion under regeringsarbetet. Löpande analyseras huruvida fallens utövande av funktionerna är att betrakta som aktivt/passivt och
formalistiskt/ad hoc. Deltagande studeras utifrån aktivitet i ledningen av
rekryteringsprocessen och organisationens struktur, vilka poster statsministrarna har utsett och hur aktiva de varit när det gäller att påverka Regeringskansliets struktur och samordningsprocesser. Förhållningssätt studeras utifrån mått av planering, systematik och hierarki i arbetet.
Den potentiella variationen är stor. Statsministrarna kan rekrytera samtliga statsråd utan att diskutera det med någon annan och även påverka val av
statssekreterare. Det kan ske oberoende av andra eller i samråd. Statsministrarna kan vidare omstrukturera hela Regeringskansliet. Det är inte fastslaget
i regeringsformen vad statsministrarna får göra i detta avseende. Antalet
departement har under denna period varierat mellan nio och fjorton vilket
tyder på att det finns skäl för statsministrarna att göra sådana förändringar
(Bäck & Larsson, 2006: 180). Sådana förändringar kräver emellertid intresse
och engagemang.
Kapitlet visar att det finns betydande variationer i hur funktionen har utövats. En huvudsaklig slutsats från kapitlet är att tre av fyra statsministrar
har varit måna om att behålla ensamrätten att utse regeringen. Det finns dock
tydliga variationer i vilka poster de kunnat och velat göra anspråk på att utse
och här uppstår en skillnad i aktivitet. Vidare skiljer sig graden av formalism
på så sätt att de har tillfrågat olika många om råd, strukturerat utnämningsprocessen på olika sätt och framför allt haft skilda synsätt på behovet av att
tänka igenom strukturerna inom Regeringskansliet. Empirin pekar på att
variationerna kan förklaras av en interaktion mellan framför allt typ av regering, kompetens och lämplighet samt inställning till politisk konflikt.
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Thorbjörn Fälldin
Thorbjörn Fälldins ledarskapsstil i funktionen som regeringsbildare och organisatör är motstridig. Å ena sidan var han aktiv/formalistisk i rekryteringen
av medarbetare å andra sidan passiv/ad hoc avseende organiseringen av de
strukturer som regeringen skulle arbeta i. En beskrivning av Fälldins ledarskap i funktionen måste därför delas upp i dessa två kategoriseringar. Fälldins ledarskapsstil förstås i mångt och mycket mot bakgrund av den politiska
kontext som rådde när han klev in i Regeringskansliet samt den typ av regering som han ledde. Fälldins brist på erfarenhet av regeringskansliet och hans
negativa erfarenheter från valet 1973 tillskrivs också stor betydelse.

Bemanning av regeringen och Regeringskansliet
År 1976 bildade Thorbjörn Fälldin den första borgerliga regeringen sedan
Bondeförbundets ledare, Axel Pehrsson i Bramstorp, var statsminister 1936.
Fälldin ställdes i det inledande skedet av regeringsförhandlingarna inför
betydande utmaningar. I riksdagen fanns det underlag för att bilda en koalitionsregering, men med partier med tydliga ideologiska meningsskiljaktigheter. Folkpartiet och centern hade 1973 gjort ett misslyckat försök till partisammanslagning men mittendimensionen i regeringen var alltjämt påtaglig. I
koalitionen skulle emellertid också moderaterna ingå och därvidlag uppstod
konflikter. Skiljelinjerna mellan partierna var stora: ”Högern var höger och
centern hade fortfarande lite av bondeförbundet över sig”, säger Fälldins
statssekreterare, Göran Johansson (Johansson, intervju: 2009). Bengt Westerberg, dåvarande statssekreterare med samordningsansvar, säger:
Man ska komma ihåg att när den första Fälldinregeringen bildades så hade
Sverige inte haft en borgerlig regering så långt någon kunde minnas. Ingen av
de inblandade hade någon egen erfarenhet av regerande utan det var en helt
ny situation. Alla partierna hade tidigare kört sitt eget race och så skulle man
plötsligt samarbeta i regering (Westerberg, intervju: 2010).

Den typ av problem som Westerberg beskriver ovan utgör i det närmaste ett
skolboksexempel på de besvärliga situationer som en koalitionsregering kan
ställas inför. Dessutom saknade samtliga partier erfarenhet från Regeringskansliet. Mot denna bakgrund hade det varit rimligt att förvänta sig någon
typ av överenskommelse mellan koalitionspartierna om hur konflikter skulle
hanteras och organisationen struktureras. Fälldin ville emellertid inte göra
några sådana åtaganden vilket är förvånande med tanke på koalitionsregeringars behov av struktur. Fälldins kompetens och lämplighet, främst kännetecknad av hans erfarenheter, tycks ha varit av stor betydelse. Riksdagsvalet
1973 var centerpartiets genom tiderna främsta valframgång men det resulte-
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rade i den så kallade lotteririksdagen. 19 Besvikelsen över att komma så nära
regeringsmakten och gå miste om den präglade efter valet 1976 Fälldins
inställning till det inledande arbetet med rekryteringar och organisation. Han
var motståndare till att inleda förberedelser förrän han var helt klar över att
han skulle kunna bilda en regering. Inga förberedelser gjordes för att lägga
grunden till ett regeringsalternativ. Gentemot den egna kretsen ansåg Fälldin
att det inte gick att ”skissa på ett scenario som kommer att gälla” (Fälldin,
intervju: 2009). Det var därför bättre att låta bli. Funktionen som regeringsbildare och organisatör blev därför ad hoc betonat:
Min grundinställning är att man får försöka sköta det jobb man har så bra
som möjligt och det får väl bilda den bas, den plattform som jag står på om
jag skulle komma i den situationen. Men att konkret gå in på det där, det
brydde jag mig aldrig om. Och det fanns inget intresse hos mina närmaste i
partiledningen heller. Ett uttryck som alla använde var – man ska inte sälja
skinnet förrän björnen är skjuten (Fälldin, intervju: 2009).

Fälldins grundläggande inställning var att personfrågor fick anstå tills koalitionspartierna hade rett ut sakfrågorna och departementsstrukturen (Fälldin i
Lagercrantz, 1998: 145). Det var en inställning som han delade med folkpartiledaren Per Ahlmark (Ahlmark, 2011: 198). De tre tilltänka regeringspartierna – centerpartiet, moderaterna och folkpartiet – förhandlade om regeringsmakten under ett antal intensiva dagar. Folkpartiledaren Per Ahlmark
ville bilda en mittenregering utan moderaterna, en idé som Fälldin till slut
lyckades övertala Ahlmark att släppa: ”Per Ahlmark och jag, vi hade en väldigt bra relation, efter några varv så sa han att ’jag har inga mer argument’,
så det fick ju bli så. Gösta Bohman, han begrep det också” (Fälldin, intervju:
2009). Trots att moderaterna fick fler röster än folkpartiet gavs båda fem
platser var i regeringen. Målsättningen för Fälldin var att bilda en regering
med bredast möjliga mandat genom en trepartiregering tillsammans med
folkpartiet och moderaterna (Fälldin, intervju: 2009; Ullsten, intervju:
2010).20
Centerpartiet fick åtta statsråd och därtill utnämndes Sven Romanus till
opolitiskt statsråd på posten som justitieminister på centerpartiets kvot (Fälldin, intervju: 2009). Fälldins inställning att samtliga partier skulle behandlas
lika var ett återkommande drag i Fälldins ledarskapsstil vilket beskrivs som
naturligt för en medlande koalitionsledare. Men Fälldins inställning till poli19

Riksdagen bestod av 350 platser. Socialdemokraterna fick tillsammans med vänsterpartiet
kommunisterna 175 mandat, lika många som centerpartiet, moderaterna och folkpartiet fick
tillsammans. Socialdemokraterna kunde fortsätta regera men genom lottdragning avgjordes
beslut i riksdagen där partierna inte kunde komma fram till en kompromiss.
20
Regeringsbildningen 1976 har i stor detalj beskrivits i Kai Hammerich Kompromissernas koalition från 1977 och även bearbetats i Hans Bergströms avhandling, Rivstart: Från opposition till regering, från 1987. I dessa stycken behandlas inte hela den
process som regeringsbildningen i sig innebär utan fokus är på Fälldins agerande.
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tisk konflikt är också central för förståelsen av detta drag. Han var mån om
att ”inte särbehandla illa” (Fälldin, intervju: 2009. Se även Ullsten, intervju:
2010). Det är ett drag som också återkommer i funktionen som beslutsfattare.
Övriga partiledare hade en betydande grad av autonomi i utnämningen av
de egna partiernas statsråd (Gunnarsson, intervju: 2009) och Fälldin krävde
endast att han själv skulle godkänna de förslag som lämnades av folkpartiet
och moderaterna:
Jag sa, ni får tala om vilka ni vill sätta dit, jag vill åtminstone veta det i förväg för det är ju jag som ska läsa upp det (Fälldin, intervju: 2009).

Det framgår av citatet att det alltså inte förekommit tidiga diskussioner om
hur hela regeringen skulle sättas samman. Fälldins passivitet i detta avseende
är tydligt kopplat till att det var en koalitionsregering han ledde. Fälldin var
inte heller noga med att slå vakt om profilfrågor gentemot de övriga partierna. Undantaget var utrikesdepartementet där han var mycket bestämd om att
moderaterna inte skulle ha utrikesministerposten (Johansson, intervju: 2009).
I ett övergripande perspektiv uppvisar Fälldin som koalitionsledare ett förväntat passivt agerande. Det är därför förvånande att det vid intervjuer med
kolleger och medarbetare framgår att Fälldin vid ett antal tillfällen bestämde
vilka poster de olika partierna skulle ha tillträde till och även vilka personer
som skulle bemanna dem. Ett sådant agerande pekar snarare på ett aktivt
utövande av funktionen.
Folkpartiledaren, Per Ahlmark, presenterade tidigt en lista med förslag på
folkpartistiska statsråd där endast män var representerade. När Fälldin fått
listan drog han den för sin statssekreterare Gösta Gunnarsson: ”Nu har jag
fått reda på vilka folkpartiet tänker ha med i regeringen och det är Ahlmark,
Ullsten, Mundebo, Wikström och Tham” (Gunnarsson, intervju, 2009). Listan stämde inte överens med Fälldins bild av regeringssammansättningen.
Regeringsförklaringen var vid tillfället färdigskriven och folkpartiet hade
varit månt om att betona jämställdhetsfrågor. I diskussioner med sin statssekreterare Gunnarsson konstaterade Fälldin att det inte var ”nyttigt” och att det
påverkade hela regeringen om ett parti endast hade män med i uppställningen (Gunnarsson, intervju: 2009). Skulle Fälldin nu låta folkpartiet utse sina
valda statsråd trots att det bara var män på listan eller skulle han själv ingripa? Han valde det senare alternativet och tog därmed mer aktivt del i rekryteringarna. Efter diskussion med sin statssekreterare kom Fälldin fram till att
fler kvinnor skulle beredas plats i uppställningen (Gunnarsson, intervju:
2009. Se också Fälldin i Lagercrantz, 1998: 158). Detta resulterade i att Carl
Tham plockades bort från statsrådslistan och ersattes av Birgit Friggebo som
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biträdande bostadsminister (Gunnarsson, intervju: 2009). 21 Fälldins reaktion
mot att folkpartiet bröt mot egna utfästelser stämmer väl överens med hans
inställning att agera i enlighet med överenskommelser. Citatet från Gunnarsson pekar emellertid också på att jämställdhet som norm tagit fäste. Olof
Palme hade 1976 endast haft tre kvinnliga statsråd i regeringen (Elmbrant,
1989: 267). De fem som Fälldin nu utsåg var i det avseendet ett nytt rekord.
Denna normativa aspekt av rekryteringar där jämställdhet i högre utsträckning kommit att vara viktigt beaktas inte i ramverket men tycks ha en central
betydelse.
Fälldin avrådde 1976 också från två namn till posterna som justitieminister (moderaten Astrid Kristensson) och industriminister (moderaten Staffan
Burenstam Linder) (Fälldin i Lagercrantz, 1998: 154, 161-162).
Liknande, aktiva ingripanden gjorde också Fälldin under pågående mandatperiod. Folkpartisten Ingemar Mundebo lämnade 1979 posten som budgetminister och en folkpartistisk efterträdare skulle utses. Ola Ullsten, som
nu hade efterträtt Per Ahlmark som partiledare, valde vid tillfället mellan
dåvarande arbetsmarknadsministern, Rolf Wirtén, och statssekreteraren i
samordningskansliet, Ingemar Eliasson. Ullsten framförde till slut Eliasson
som budgetminister. Fälldin valde återigen att ingripa mot vad han ansåg
vara fel val, och tog direktkontakt med Eliasson. Han förklarade att det inte
gick an att Eliasson, som den yngste i regeringen, skulle få den tyngsta posten och vara tvungen att ofta säga nej till äldre fackministrar. Eliasson fick
därför överta arbetsmarknadsministerposten och Wirtén flyttades till budgetministerposten (Eliasson, intervju: 2009).
Det var upp till statsråden att själva utse statssekreterare och politiskt sakkunniga (Gunnarsson, intervju: 2009; Johansson, intervju: 2009). Den enda
åtgärden som Fälldin vidtog avseende dessa poster gällde egentligen moderaternas man i samordningskansliet, Carl Bildt. Bildt fick inte titeln statssekreterare som hans motsvarigheter Carl Tham och Gösta Gunnarsson hade.
Fälldin ansåg att Carl Bildt var för ung och för oerfaren för en sådan tung
post (Johansson, intervju: 2009; Ullsten, intervju: 2010).22 Detta var en markering mot Bildt från Fälldins sida, men i övrigt var statssekreterare och
politiskt sakkunniga något som helt hanterades av respektive statsråd (Johansson, intervju: 2009). Fälldin kände att han kunde lita helt och fullt på att
Gösta Gunnarsson och Göran Johansson i statsrådsberedningen kunde hantera den typen av frågor (Fälldin, intervju: 2009).
21

Per Ahlmark har tidigare uppgett att Friggebo var folkpartiets förstahandsval då hon var
mest kompetent och därtill var kvinna, något som alltså inte överensstämmer med de intervjuer som gjorts för avhandlingen (Bergström, 1987: 226). Här finns en tydlig tendensproblematik. Även om Ahlmarks uttalande ligger närmare i tid är det troligt att folkpartiet inte ville
berätta att deras ursprungliga lista ratades av statsministern. Avhandlingens källor bedöms
därför som mer trovärdiga trots tidsutdräkten.
22
I Carl Bildts biografi framgår också att han mellan 1976-1979 hade titeln ”Sakkunnig för
samordningsuppgifter i regeringen” (Bildt, biografi: 2012).
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Fälldin hade en personlig inställning till hur profilen skulle se ut hos statsråden och statssekreterare. De skulle ha tillräckligt med erfarenhet och rätt
ålder för att inte sticka ut i övriga kretsen av medarbetare, och vikten av att
kvinnor skulle beredas plats skulle inte bara vara ett vallöfte. I dessa avseenden spelade Fälldins egen inställning en betydande roll. Genomgående präglades regeringsförhandlingarna av Fälldins inställning att alla partier skulle
känna sig likvärdiga, men att det alltjämt blev en tydlig mittendimension i
regeringen. Fälldins inställning kan till viss del förklaras av typen av regering. I koalitionsregeringar förväntas ingångna överenskommelser fungera
som färdkarta för samarbete. Men agerandet ligger också i linje med inställningen till politiskt konflikt på så sätt att löften skulle hållas och att det inte
gick att bryta mot vad man sagt i regeringsförklaringen. Den inställningen är
återkommande i Fälldins ledarskapsstil.23 Fälldins övergripande förhållningssätt tycks ha varit formalistiskt mot bakgrund av den tydliga systematik han
hade när det gällde statsrådens bakgrund och förhållningssätt till regeringsförklaringen och riksdagsgruppen (se nedan). Emedan inga förberedelser
gjordes är det dock en beskrivning av förhållningssättet som ges med visst
förbehåll.
Inom centerpartiet kunde Fälldin agera ännu friare med rekryteringarna.
Detta är att vänta då det otvetydigt är statsministern som utser regeringen.
Fälldin valde dock att söka en förankrad autonomi och gick därför till riksdagsgruppen och bad om att få dess fullmakt när det gällde att skriva ministerlistan (Hammerich, 1977: 96). Fälldins agerande gentemot riksdagsgruppen tyder på ett behov av att förankra beslutet att han på egen hand skulle få
fullfölja regeringsbildningen. Efter samrådet med riksdagsgruppen var det
dock en mycket liten krets som kände till vilka statsråd som skulle utses.
Anledningen till att Fälldin ville hålla utnämningarna i en begränsad krets
var risken att det skulle läcka ut namn. Till och med i partiets valberedning
läckte det så mycket att Fälldin ansåg den olämplig att rådgöra med (Fälldin,
intervju: 2009). Den krets i vilken Fälldin diskuterade utnämningarna bestod
av nära förtrogna såsom Karin Söder, Anders Dahlgren och i viss mån Gösta
Gunnarsson (Gunnarsson, intervju: 2009; Johansson, intervju: 2009). De åtta
statsråd som utsågs var inga överraskningar utan var de förväntade (Gunnarsson, intervju: 2009). Fälldin uppger i intervjun för Hans Bergströms
avhandling att han före valet hade tänkt igenom ministerlistan för egen del
men medvetet inte talat med någon annan om det (Bergström, 1987: 69).
Anledningen står att finna i samma resonemang som nämns ovan, nämligen
att inte ta ut segern i förskott. Fälldin ville minimera risken att behöva gå
med ”bakbud” till en person och valde därför att ta kontakter först när allt
var klart (Fälldin, intervju: 2009):

23

Se dock problematisering om den s.k. ”svekdebatten” i kapitlet om Fälldin som beslutsfattare.
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[H]an var ju inte sådan att han gick och lovade bort någonting i förväg […]
alla riksdagsmän som drällde kring i korridorerna där uppe och förväntades
bli attackerade och bli ombedda att bli statsråd, de fick ju inga förfrågningar
förrän det var klart (Gunnarsson, intervju: 2009).

Omsättning och motiv till val av statsråd
Som framgått av Fälldins ingripande i rekryteringsprocessen var ålder och
kön viktiga faktorer vid de val som gjordes till statsrådsposterna. I rekryteringen av statsråd eftersträvade han också att de skulle kunna det rikspolitiska spelet. Statsråd som kom från riksdagen, resonerade han, kunde han följa
i det politiska arbetet och därigenom se vad de gick för innan de togs in i
kretsen av statsråd. Fälldins logik var att eftersom uppdraget som statsråd är
politiskt bör också innehavaren gynnas av att ha politisk erfarenhet (Fälldin i
Lagercrantz, 1998: 160). Dessa tankar omformades också i handling. Under
Fälldin I var 95 procent av statsråden hämtade från riksdagen, under Fälldin
II 86 procent och under Fälldin III 94 procent (Bergstrand m.fl., 2006: 4546).24 Moderatledaren Gösta Bohman resonerade på liknande sätt: ”Ett statsråd måste känna och vara känt av riksdagsgruppen och åtnjuta dess respekt”
(Bohman, 1984: 157). Avdömningen bestod i, vilket senare upprepas av fler
statsministrar, att man inte ville utarma riksdagen på kompetent folk men
samtidigt ha kompetenta statsråd.
Statsråden skulle enligt Fälldin vara engagerade i sitt arbete och ha vida
referensramar men skulle också kunna föra sig väl i möten med journalister
(Fälldin i Lagercrantz, 1998: 160-162; Fälldin, intervju: 2009). Ullsten betonar också att man gärna ville ha statsråd som var kända av allmänheten och
som var goda kommunikatörer (Ullsten, intervju: 2010). Här märks således
vilken betydelse den ökande graden av massmedialisering hade på så sätt att
medievana explicit diskuterades av Fälldin. Det tycks emellertid ha varit en
faktor som påverkat urvalet av statsråd men inte den process i vilken de utsågs.
Avsaknaden av kompetens från en politisk administrativ miljö gällde
främst statssekreterarna. Statsråden var av den orsaken tvungna att göra ett
val mellan politisk eller administrativ kunskap, och de flesta valde den administrativa. Blott hälften av statssekreterarna som ingick i Fälldin I var
medlemmar i något av partierna (Bergström, 2001: 24-25; Gunnarsson,
2001: 225). Genom de tre regeringarna som Fälldin ledde satt huvuddelen av
statsråden kvar under mandatperioden. Endast under Fälldin I och II skedde
ett fåtal omplaceringar – under Fälldin III satt hela regeringarna ämbetstiden
ut (Bäck m.fl., 2007: 32-34). I detta avseende tycks institutioner vara den
24

Bäck m.fl. (2007: 21) gör en något annorlunda uträkning och utgår från hur många av ministrarna som har suttit i Riksdagen: Fälldin I: 90 procent, Fälldin II: 75 procent, Fälldin III:
82 procent. I avhandlingen används siffrorna i Bergstrand m.fl. då de är mer exakta. Trenden
är dock den samma.
91

överhängande faktorn för vilka val som gjorts till statsråd. Fälldins regeringar präglades inte av hög omsättning varför det är svårt att säga något om
hans sätt att resonera om behovet av ett intakt lag. Sammanhållningen inom
regeringen var, vilket diskuteras mer utförligt nedan, troligen ett utslag av
den korta tidshorisont som Fälldin hade. Att ombilda regeringar skulle ta tid
från det uppdrag han hade och skulle ta bort fokus från det politiska arbetet.

Organisationen
Diskussionen om vilka statsråd som skulle tillsättas föregicks av en uppdelning av departementen mellan partierna (Fälldin i Lagercrantz, 1998: 161162). Organisationen var för många inblandade en central komponent när nu
en borgerlig regering fick tillträde till Regeringskansliet. Den nyvalda regeringen hade inte några svenska förlagor att följa vilket helt uppenbart försvårade arbetet. Partimedarbetare i moderaterna reflekterade rent av över den
historiska position de befann sig i. Deras olika vägval kunde komma att bli
förebilder för framtida regeringar (Tobisson, 2009: 211). Men för Fälldin
handlade arbetet som statsminister inte om att organisera Regeringskansliet.
Han var på det klara med hur strukturerna skulle se ut när regeringen tillträdde i Regeringskansliet; de skulle inte förändras. I Fälldins närmaste
grupp av medarbetare fanns uppfattningen att Regeringskansliet var en
”komplicerad, känslig och av olika intressen pressad organisation” (Gunnarsson, 2001: 220). Det fanns också en aspekt av misstro till organisationsförändringar som präglade detta ställningstagande: ”[D]et här med att ändra
på departementsgränser och flytta det är mycket väsen för lite ull, det ger
inte mycket” (Gunnarsson, intervju: 2009). Det var tillräckligt mycket som
var nytt för den tillträdande regeringen för att också ge sig i kast med att
ändra departementsorganisationen (Gunnarsson, intervju: 2009). Det fanns
således politiska skäl men som tidigare nämnts också en försiktighet när det
gällde att planera förändringar för något som var osäkert.
Motviljan till förändring ter sig något märklig om man betänker att socialdemokraterna under 40 år regerat Sverige och därmed gjort Regeringskansliet till deras boning. En borgerlig regering som för första gången i efterkrigstidens Sverige fått mandat att regera kan tänkas vilja göra omstruktureringar för att bryta med det gamla. Detta var inte fallet med Fälldin. Totalt
genomfördes under Fälldin endast en reell organisatorisk förändring nämligen delningen av finansdepartementet. 25 Finansdepartementet delades för att
placera moderatledaren Gösta Bohman på en betydande post utan att denne
25

Bergström anför fyra olika skäl till att det sker organisatoriska förändringar av departementen: 1) det arbetsrationella som sker med önskan om att korrigera eventuella skevheter i arbetsfördelning, 2) det politiska programmet som sker för att en regering vill visa intresse för
ett särskilt område, 3) det partipolitiska som sker för att partierna har olika specialintressen i
en koalitionsregering, och 4) det personliga intresset och lämpligheten hos en minister (Bergström, 1987: 201).
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fick hela ansvaret för ett sammanhållet finansdepartement. Han blev därför
ekonomiminister och Ingemar Mundebo (fp) blev budgetminister. Genom att
binda upp de båda partiledarna i departementsansvar kunde Fälldin undvika
att det framstod som att regeringen leddes av ett kollektiv vilket hade varit
fallet om de övriga partiledarna haft konsultativa statsrådsposter (Ruin,
2007: 149). Detta val tycks inte heller ha varit systematiskt genomtänkt men
var ett resultat av Fälldins arbete med att placera statsråd på poster som gjorde att han kunde få fritt utrymme i statsrådsberedningen. Fälldins beskrivning av varför man inte gjorde några mer omfattande förändringar liknar en
”moment 22”-situation. Eftersom han inte hade planerat för förändringar
ville han inte heller göra några:
Ja eftersom vi inte hade förberett förändringar i strukturerna så måste det vara
lite sparsamt med sådana ingrepp lite på fri hand, så att det här med finans
och budget det var väl hänt (Fälldin, intervju: 2009).

Fälldin var inte inriktad på det praktiska, det skulle skötas av kanslihustjänstemännen: ”Det var politiken vi skulle stå för” (Fälldin i Lagercrantz, 1998:
132-133). I detta avseende framstår mycket tydliga kontraster gentemot de
två övriga regeringspartierna. Moderaterna, och i viss mån folkpartiet, ville
inför valet 1976 planera ett maktövertagande och arbetade fram promemorior för hur man skulle hantera centrala delar av samordningen inom Regeringskansliet. Det hade inte centerpartiet gjort med motiveringen att det var
det politiska innehållet som var viktigt, inte detaljerna (Bergström, 1987: 69,
71; Hammerich, 1977: 39; Fälldin i Lagercrantz, 1998: 130). Bakgrunden
står till viss del att finna i det historiska arvet. Valet 1976 hade visat väljarna
att det var meningsfullt att rösta på oppositionen och Fälldin kände att demokratin vitaliserades (Fälldin, intervju: 2009). Det fanns därför en mycket
stark drivkraft att komma igång och inte tyngas av sådant som kunde uppfattas som byråkratiskt (Söder, intervju: 2009). Här fanns således inte tid eller
hänsyn att ta till Regeringskansliets organisation. Man ville så snart som
möjligt komma igång med den politik som väljarna röstat på.
Centerpartiets och Fälldins bristande planering kritiserades av de övriga
partierna. Moderatledaren Gösta Bohman konstaterar i sina memoarer att
Fälldin bara visade ”ett förstrött intresse för all den dokumentation som vi
delgav honom” (Bohman, 1984: 154). Ledande representanter såg tydliga
brister i den organisation som Fälldin arbetade efter. De ansåg att Fälldinregeringarna saknade intresse för strategi och långsiktighet (Bert Levin26 i Rydén, 1983: 38). Fälldins bristande intresse för organisation upplevdes dock

26

Fp, statssekreterare i utbildningsdepartementet (1976-80) och samordningskansliet (198082).
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inte bara röra det initiala skedet. Bristande planering, bl.a. avsaknad av
stabsarbete, ansågs genomsyra hela arbetet (Carl Bildt 27 i Rydén, 1983: 39).
Koalitionsregeringar har ofta ett behov av att formalisera arbetet mer än
enpartiregeringar (se analytiskt ramverk). I fallet Fälldin framträder en närmast motsatt bild. Fälldin uppvisar en passivitet i funktionen som organisatör
och en personlig motvilja mot att förbereda organisationen eftersom regeringen inte hade tid och möjlighet att göra det ordentligt. Förhållningssättet
benämns här som passivt/ad hoc då Fälldins agerande tycks ogenomtänkt.
Han gick emot sina kolleger och avfärdade förslag för att bibehålla en organisation som inte nödvändigtvis passade den nya regeringen.
En PM togs slutligen fram av de tre partierna den 23 januari 1977 (Statsrådsberedningen, 1977-01-23). Värt att notera är att denna PM är daterad
flera månader efter det att regeringen tillträdde. Det är en kort PM som beskriver samordningen mellan partierna och som bör jämföras med de underlag som den moderatledda regeringen tog fram inför regeringsbildningen
1991. Under de socialdemokratiska regeringarna dittills hade finansministern
varit den naturliga motvikten till statsministern och den samordnande noden
i Regeringskansliet. På sätt och vis bröts nu det styrkeförhållandet och ersattes av en samordning mellan partierna genom samordningskanslier på tre
separata departement. Samordningskanslierna var förlagda till det departement som respektive partiledare ledde och hade att tillse att regeringsarbetet
var förankrat inom respektive parti (Molin, 2001: 170). De inordnades följaktligen under arbetsmarknadsdepartementet (fp) respektive ekonomidepartementet (m) och leddes av statssekreteraren Carl Tham respektive Carl
Bildt. Statsrådsberedningen (c) leddes först av Gösta Gunnarsson och sedermera Göran Johansson (Gunnarsson, 2001: 221). Fälldin och de andra
partiledarna engagerade sig inte i arbetet med denna PM, utan det var de tre
samordnande statssekreterarna som tog fram en lösning som partiledarna
godtog (Gunnarsson, intervju: 2009).
Fälldins deltagande bedöms som passivt eftersom hans medarbetare tog
fram förslag som han accepterade utan större diskussion. Denna överenskommelse föregicks alltså av förslag från folkpartiet och moderaterna som
också föreslog ett inre kabinett i statsrådsberedningen. Detta avslog Fälldin
med motiveringen att han inte ville bli bevakad i statsrådsberedningen av de
två övriga partiledarna (Bergström, 1987: 207). Förslaget återupprepades
1979 utan framgång (Bohman, 1983a: 213). Samstämmig kritik från de övriga partierna kom att riktas mot samordningskanslierna. Bildt menade att det
byggdes upp en ”institutionaliserad konkurrens” och Levin att konkurrensen
ökade eftersom samordningskanslierna försökte maximera det egna partiets
ställning (Rydén, 1983: 34, 37). Det upplevdes som att det fanns en brist på
förnyelse inom organisationen som inte hängde med i de förändrade politis27

M, sakkunnig för samordningsuppgifter i regeringen (motsvarande statssekreterare i samordningskansliet) (1976-79).
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ka kraven. Bohman var mycket kritisk till hur organisationen såg ut då beslutsprocesserna blev tidsödande på ett sätt som inte var nödvändigt (Bohman, 1983a: 212. Se också GP, 1994-06-11). Fälldins statssekreterare lyfter
fram koalitionsregeringens natur som en faktor även i detta. Han menar att
det var de politiska motsättningar som skapade spänningsfält mellan partierna som var orsaken till att man inte satt i ett samlat kansli (Johansson, intervju: 2009).
Sammanfattningsvis kategoriseras Fälldin som aktiv/formalistisk som regeringsbildare då han var noggrann med den övergripande sammansättningen och därför var engagerad i övriga partiers statsråd och medarbetare. Passiviteten är dock slående vad gäller funktionen som organisatör. I denna
aspekt av funktionen betecknas hans förhållningssätt som ad hoc eftersom
inga förberedelser gjordes och det inte tycks ha funnits någon strategi med
frånvaron av struktur.
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Ingvar Carlsson
Ingvar Carlsson förordades utan betänketid att tillträda posten som statsminister efter mordet på Olof Palme. Ingvar Carlsson visade sig emellertid vara
väl förberedd för ämbetet. Ett avsnitt i kapitlet om Carlsson skiljer sig från
övriga fall. Det rör den äntringsstyrka, d.v.s. den grupp av medarbetare som
planerade ett maktövertagande, som Carlsson bildade inför 1994 års riksdagsval. Kapitlet visar att Ingvar Carlsson var aktiv/formalistisk i funktionen
som regeringsbildare och organisatör. Carlsson var mycket aktiv i att forma
det lag som skulle utgöra regeringen och därtill villig att testa olika organisatoriska grepp. Carlssons ledarskapsstil förklaras bl.a. mot bakgrund av hans
känsla för kompetens och lämplighet, typ av regering och det historiska arvet.

Bemanning av regeringen och Regeringskansliet
Ingvar Carlsson arbetade länge nära statsministrarna Olof Palme och Tage
Erlander och var den naturliga efterträdaren till statsministerämbetet efter
mordet på Olof Palme. Carlssons motivering till att han ställde upp var en
påtaglig pliktkänsla: ”Endast hälsoskäl kunde motivera ett nej” (Carlsson,
1999: 43). Hans inställning återspeglades i hans tacktal till den socialdemokratiska kongressen: ”När partiet kallar och uppgiften söker ett namn, då
ställer man upp …” (Carlsson, 1999: 45). Carlsson var efter sin långa bana i
Regeringskansliet en van ledare och trivdes dessutom i den rollen. Han hade
tidigare haft poster som statssekreterare och statsråd och var därför ovanligt
väl förberedd för uppgiften som statsminister. Han hävdar likväl att det inte i
fanns med i hans egen planering att överta statsministerposten (Carlsson,
intervju: 2009).
På grund av den korta övergångsperioden bibehölls initialt samma uppställning av statsråd och organisation som Palme haft. På justitieministerposten skedde emellertid olika skiften när Sten Wickbom avgick i efterdyningarna av spionen Stig Berglings rymning. Wickboms avgång följdes av Anna
Greta Leijons fall efter Ebbe Carlsson-affären varefter en interimslösning
infördes med Thage G Peterson på posten. Den höga omsättningen på justitieministerposten, eller ”katapultstolen”, stabiliserades när Laila Freivalds
utsågs till justitieminister 1988 (Feldt, intervju: 2009; Ruin, 2007).
Hösten 1988 bildade Ingvar Carlsson sin första regering med ett eget
riksdagsmandat. Ett antal förändringar skedde när Odd Engström blev vice
statsminister, Laila Freivalds justitieminister, Ivar Nordberg industriminister,
Margot Wallström ungdomsminister (Carlsson, 2003: 250) och Bengt K
Johansson civilminister (Ruin, 2007: 126). Glädjen över segern vid 1988 års
val var dock försvunnen kring julen 1989. Ingvar Carlsson stod inför en or96

ganisatorisk och politisk kris. Finansministern Kjell-Olof Feldt hade sedan
tidigare meddelat att han ville avgå och nu framförde också Ivar Nordberg
och Sven Hulterström personliga orsaker till att de ville lämna sina poster.
Carlsson ringde vid den här tidpunkten till Rune Molin som blev ny industriminister, Ingela Thalén lämnade arbetsmarknadsdepartementet för att ge
plats åt Mona Sahlin. Thalén tog istället över socialdepartementet. Det var en
omfattande regeringsombildning som ägde rum och Carlsson framstår som
ensam arkitekt för denna process (Carlsson, 2003: 284-286). Trots att Carlsson var ny på posten tycks han ha genomfört regeringsbildningen i huvudsak
på egen hand. På en fråga vad det i detta avseende innebar att han på egen
hand ansvarade för utnämningarna svarar Carlsson:
Det är många som drar den slutsatsen att när du säger att du är lagledare så är
det något sorts mjukare handlag. Men det har flera statsvetare sagt som undersökt detta att jag var ju ofta hårdare i själva personbehandlingen än kanske
de som var mer jag-centrerade. Det har att göra med att en lagledare tycker
jag har ett ansvar utanför själva laget, man har ett ansvar i regeringen och ett
ansvar för landet och då kan man inte låta personliga ömhetshänsyn ta över.
En lagledare, precis som en lagkapten eller tränare i fotboll, kan behöva vara
väldigt hård i de enskilda fallen även om man har den filosofin om lagledarskapet. Det innebar att jag sa till fler statsråd än kanske någon innan att nu
måste du lämna för att nu ska vi pröva ett nytt statsråd och det innebar att jag
bytte ut rätt så många statsråd (Carlsson, intervju: 2009).

Det aktiva deltagandet utgår från en känsla för kompetens och lämplighet i
funktionen att bilda regering. Carlsson ensam i rollen som lagledare kunde
bäst forma det lag som skulle komma att vara hans regering under kommande år. Han upplevde själv att han var duktig på att få människor att fungera
ihop (Gustavsson, 2010: 44). När Carlsson resonerar om lagaspekten framträder en centraliserad och formalistisk process:
Jag har en lång, lång lista från början sen stryker jag av olika skäl, sen tittar
jag på hur fungerar de här ihop? Om du tar en sådan person som Harry Schein som inte var ointresserad vid något tillfälle av att bli kulturminister, oerhört begåvad person. Jag tyckte mycket om honom och jag var nära vän med
honom men han skulle inte ha fungerat i en regering. Han hade inte stått ut
med kompromisserna, han var en för stark individualist för att passa (Carlsson, intervju: 2009).

Carlsson tydliggör också att han diskuterade statsrådsutnämningar med nära
kolleger och vänner såsom partiveteranen Thage G Peterson, men att han
inte ens för nära personer berättade om helhetsbilden: ”[D]et är en del som
ska stanna hos regeringsbildaren” (Carlsson, intervju: 2009). Detta understryks vidare av att Carlsson hade förslag på namn som han diskuterade med
andra, men det var inte en fri diskussion eller öppen fråga (Dahl, intervju:
2009; Feldt, intervju: 2009). Ett sådant tillfälle infann sig under våren 1990.
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Den 15 februari 1990 fälldes regeringen Carlsson av riksdagen efter att en
proposition som innehöll förslag om ett stoppaket röstades ned av riksdagen.
Stoppaketet innebar stopp för löner, priser, höjningar av aktieutdelning, hyror och ett kommunalt skattestopp. Paketet lades fram för att hindra en eskalering av den ekonomiska krisen och Carlsson hade tydliggjort att om stoppaketet fälldes skulle regeringen avgå (Carlsson, 2003: 295-304). Ingvar
Carlsson fick dock på nytt uppdraget av talmannen att bilda en ny regering
(Carlsson, 2003: 336-337). Nu startade jakten på en ny finansminister då
Feldt vid den här tidpunkten lämnat regeringen. Carlssons val föll på Allan
Larsson. Carlsson frågade de tidigare finansministrarna Kjell-Olof Feldt och
Gunnar Sträng. Utöver det diskuterade Carlsson inte rekryteringen av finansministern Allan Larsson med andra medarbetare utan tog själv kontakt
med honom efter att ensam ha funderat igenom alternativen (Carlsson, 2003:
339-340). Han ringde Allan Larsson och sa: ”Kjell-Olof Feldt kommer att
avgå om 48 timmar. Jag vill att du blir ny finansminister” (Carlsson, 2003:
340). Riksdagsgruppen involverades inte i rekryteringsdiskussionen. Motivet
till detta var att regeringen inte bara kan bestå av skickliga individer utan
måste också kunna fungera som ett lag (Carlsson, 2003: 550). En inställning
som i viss mån alltså skiljer sig från Fälldins. Carlsson beskriver regeringsbildningen som en mycket centraliserad process (Carlsson, intervju: 2009).
Att diskutera i en större grupp skulle motverka att han som ledare kunde
styra över processen.
Processen att rekrytera statsråd tycks således helt och hållet ha varit en
uppgift för statsministern. Källorna är tvetydiga om huruvida Carlsson också
var aktiv med att rekrytera politiska medarbetare. Carlsson framhäver att han
hade vetorätt avseende statssekreterare men kan inte minnas att han någon
gång använt den. Motiveringen är densamma som för honom själv som
statsminister nämligen att ”det är så viktigt för statsråd att bilda sitt lag”
(Carlsson, intervju, 2009). Birgitta Dahl klargör att Carlsson bildade ”sitt
lag” men inte statsrådens: ”[G]ud nåde statsministern om han lade sig i det”
(Dahl, intervju: 2009). Andra kolleger har motsatt uppfattning. HjelmWallén beskriver att både Carlsson och Göran Persson ”handgripligt” lade
sig i utnämningar till statssekreterare. I jämförelse med Persson beskriver
hon att Carlsson också var aktiv med att utnämna statssekreterare:
Ja, det gjorde han, han var ju väldigt mycket lyssnande, men om han inte
trodde på en lösning med en statssekreterare så blev det ju inte den statssekreteraren men Göran sa väl ifrån på ett lite tydligare sätt. Ingvar var lite mer så
att man samtalade och kom fram till en gemensam ståndpunkt. Det är lite olika attityder (Hjelm-Wallén, intervju: 2009).

Kjell-Olof Feldt betonar att han själv inte var med i arbetet med senare regeringsbildningar men menar att Carlsson funderade en hel del på hur personer som ingick i regeringen och statssekreterarna skulle kunna passa ihop
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som lag. Carlsson hade på så sätt lite svårt för det sätt på vilket Palme hade
satt ihop sina regeringar och ville ha mer organisation i arbetet. 28 Feldt menar
också att Carlsson var med och hade synpunkter på val av statssekreterare
när Feldt var finansminister (Feldt, intervju: 2009).
Här finns tendentiösa problem att beakta. Det har i debatten om främst
Göran Persson beskrivits som ett dominant drag hos en statsminister om
denne själv utser statssekreterare åt statsråd. Detta är långt ifrån den bild som
Carlsson som lagledare vill odla om sin egen roll i rekryteringsförfarandet.
Carlsson är heller inte helt tydlig med om han varit aktiv i detta avseende
och han har skäl att inte framhäva sådana uppgifter. Feldt och Hjelm-Wallén
var centralt placerade personer och Hjelm-Wallén arbetade under många år
ihop med Ingvar Carlsson. Deras utsagor ges här företräde av källkritiska
skäl men också för att de stämmer överens med ett mönster som visas fortsatt i avhandlingen – Carlsson var samtalande och lyssnande men fick i slutändan som han ville. Han tycks således ha varit aktiv också i att utnämna
statssekreterare vid behov men på ett sätt som gjorde att statsrådet själv upplevde det som den bästa lösningen.

Omsättning och motiv till val av statsråd
Vid rekrytering av statsråd tillmättes politisk erfarenhet stor betydelse men
inte nödvändigtvis från riksdagen utan även annan politisk eller administrativ erfarenhet (Feldt, intervju: 2009). Carlsson ser det som en ”naturlig följd
av samhällsförändringar” att antalet statsråd från riksdagsgruppen minskar
men menar att riksdagen fortfarande utgör den viktigaste rekryteringsbasen
(Carlsson, intervju: 2009). Siffrorna för antalet statsråd som kom från riksdagen förändrades något under Carlssons olika regeringar. Under Carlsson I
hämtades 64 procent från riksdagen och under Carlsson II 50 procent (Bergstrand m.fl., 2006: 46).29 Vid rekryteringen tycks medievana ha varit viktig.
Flera av de politiskt anställda hade erfarenhet från mediebranschen på olika
sätt (Isaksson, 1995: 189-191). Carlsson påpekar också att det blivit viktigare och viktigare men att det av honom endast betraktades som ett plus i kanten (Carlsson, intervju: 2009). Resonemanget om medievana var heller inte
något som var känt i den bredare regeringskretsen (Feldt, intervju: 2009).
Även om källorna således inte är definitiva var statsrådens skicklighet gentemot media ändå med som en tydlig faktor i bedömningen.
Carlsson var dock väldigt noga med att se till att laget som sådant kunde
hålla ihop, mer så än Olof Palme. Av den anledningen var han också mycket
28

Feldt menar att Palme satte ihop sina regeringar baserat på individer snarare än hur de
skulle fungera som ett kollektiv (Feldt, intervju: 2009).
29
Bäck m.fl. (2007: 21) gör en något annorlunda uträkning och utgår ifrån hur många av
ministrarna som har suttit i Riksdagen: Carlsson I: 70 procent, Carlsson II: 62 procent och
Carlsson III: 62 procent. Bergstrand m.fl. har till skillnad från Bäck m.fl. slagit samman perioden 1986-91 och har således räknat på två Carlsson-regeringar. Trenden är dock densamma.
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exekutiv i beslut som rörde avsättningen av statsråd som inte passade in i
laget. Olof Palmes statssekreterare, Ulf Dahlsten, fick exempelvis lämna sin
post bara dagar efter mordet på Olof Palme, en hantering som beskrivs som
mycket bestämd och tydlig. Detsamma skedde när Anna-Greta Leijon var
tvungen att sluta (Feldt, intervju: 2009). Carlsson tycks alltså ha varit högst
aktiv i att avsätta statssekreterare eller statsråd. Det är ett aktivt förhållningssätt som stämmer väl överens med Carlssons citat ovan om att han inte kunde visa ”personlig ömhetssyn” i personfrågor (se också Expressen, 1994-0922). Under Carlssons första regering skedde ett betydande antal omfördelningar på statsrådsposterna. I Carlsson II och III satt däremot samtliga statsråd tiden ut (Bäck m.fl., 2007: 32).

Organisation genom en äntringsstyrka
Följt av en ekonomisk och en internpolitisk kris 1990 förlorade socialdemokraterna regeringsmakten i riksdagsvalet 1991 till den borgerliga koalitionsregering som tog vid under ledning av statsminister Carl Bildt. Redan ett år
efter valförlusten började emellertid Ingvar Carlsson fundera över hur ett
maktövertagande skulle se ut om regeringen Bildt hamnade i regeringskris.
Nu vidtog förberedelser som återigen visar på ett aktivt och formalistiskt
utövande av funktionen. Episoden 1991-1994 är den kanske mest väl beskrivna organisationen av en politisk äntringsstyrka som finns i svensk
forskning och ges därför här stort utrymme. 30
Den tidigare statssekreteraren i statsrådsberedningen, Kjell Larsson, tilldelades först uppdraget att bilda en äntringsstyrka som fick två huvudsakliga
uppgifter. Han skulle för det första fundera över om socialdemokraterna
skulle bilda en minoritetsregering på egen hand eller ingå i en koalitionsregering, och för det andra skissa på strukturen för Regeringskansliet och ta
fram namn på personer som kunde rekryteras (Isaksson, 1995: 40). Under
1993 fortsatte arbetet med att bedöma det politiska läget, skissa på ett regeringskansli samt genomföra en statssekreterarskola som gick under namnet
”Arbetarrörelsens chef- och förvaltningsutbildning” på Bommersvik. Man
bjöd in 20 personer som fick genomgå en lämplig utbildning (Isaksson,
1995: 48-50). Under 1994 blev planerna mer konkreta då Allan Larsson anlitades för att realisera Kjell Larssons analysarbete. Kjell Larsson fick dock
inget veta om Allan Larssons parallella arbete (Isaksson, 1995: 51-52).
I juli 1994 gick Allan Larsson och Carlsson igenom Allan Larssons operativa promemoria där han bland annat föreslagit att en faktisk äntringsstyrka
skulle sättas samman som kunde arbeta med regeringsövertagandet från och
med den 19 september, två dagar efter valet (Isaksson, 1995: 165). På utsatt
datum hölls också det första mötet med den nyformade äntringsstyrkan som
30

Arbetet kan i viss mån jämföras med den tidiga och väl genomarbetade strategi som fanns
hos den borgerliga Alliansen inför valet 2006.
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bestod av Allan Larsson, Lena Hjelm-Wallén, Margot Wallström, Jan Nygren och Kjell Larsson. Den stora fördelen för Carlsson som Isaksson lyfter
fram var att den här gruppen inte hade förankring i partiet utan var Ingvar
Carlssons egen grupp (Isaksson, 1995: 170-171). Den centraliserade processen rörande utnämningar och organisation var således ett faktum också i
äntringsstyrkans arbete.
Allan Larsson tydliggör att äntringsstyrkan inte kontaktades förrän på
själva valdagen. Larsson fick rent av inte kontakta de tilltänkta deltagarna i
äntringsstyrkan förrän han själv hade varit och röstat (Larsson, A., intervju:
2010). Personerna i äntringsstyrkan fick sedermera en pärm innehållande en
mängd promemorior som var tydligt utarbetade för att socialdemokraterna
snabbt skulle kunna ta över makten (Isaksson, 1995: 173).31 Framför allt fick
de lova att de skulle ställa upp på den ekonomiska saneringspolitiken. Utan
denna försäkran var de inte aktuella för en statsrådspost (Carlsson, intervju:
2009). De så kallade statsrådskontrakten var ett medel för Carlsson att kunna
agera strategiskt. Carlsson sökte en sammansvetsad grupp och ville ha ett
tydligt budskap för hur man skulle hantera den statsfinansiella krisen. Nils
Gunnar Billinger, inspirerad av Bill Clinton, tog fram förslag på kontrakt
som sedermera Carlsson tog ställning till och överlämnade till de nya ministrarna (Larsson, A., intervju: 2010). Statsrådskontrakten är unika i den svenska kontexten och bedöms som ett aktivt sätt att utöva funktionen. Ett alternativ hade varit att muntligen komma överens om vad som skulle åstadkommas. Carlsson valde dock att konkret ta fram kontrakt på vad som skulle
åstadkommas och försäkrade sig därmed om lojalitet. Carlssons stil är återigen tydligt formalistiskt på så sätt att överenskommelser systematiseras och
nedtecknas. I kommande kapitel framgår också att kontrakten åberopades
när konflikter uppstod. Kontrakten kan ses som ett resultat av den politiska
kontexten men också som ett resultat av Carlssons inställning till politisk
konflikt. Carlsson accepterade att konflikter fanns men fann sätt att reducera
dem. Det gäller kontrakten såväl som den lyssnande och samtalande stilen
som Carlsson anammade när han ville ha fram sin åsikt. Kontrakten kan
också betraktas som ett mycket konkret sätt för en statsminister att vidga sitt
handlingsutrymme.
Kjell Larssons huvudsakliga uppgift var att ta fram namn på medarbetare,
exempelvis till posterna som statssekreterare i regeringen. Rekryteringen av
medarbetare skedde centraliserat. Kjell Larsson tog fram förslag på namn
som sedan granskades av äntringsstyrkan, men i huvudsak var det Allan
Larsson, Kjell Larsson och Ingvar Carlsson som bestämde Regeringskansliets organisation och de medarbetare som där arbetade. Isaksson skriver att
31

Punkterna var: 1, körschema; 2, regeringsförklaring; 3, fördelning av ärenden och enheter;
4, statsrådsuppdrag; 5, propositionsförteckning; 6, utredningar; 7, förvaltningspolitik; 8,
regeringens arbetsformer; 9, regler för statsråd; 10, en handlingskraftig samarbetsregering –
arbetsplan (Isaksson, 1995: 173).
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statsråden ställdes inför ”fullbordat faktum” (Isaksson, 1995: 183). Carlsson
uppdrog på försommaren 1994 också åt Thage G Peterson att sammanställa
en ministerlista, för att ”se hur han tänkte”. Peterson drog listan för Carlsson
muntligen i juli 1994 (Peterson, 1999: 489). Av de namn som Peterson föreslog använde Carlsson i slutändan 14 stycken, varav sju på de poster som
Peterson föreslog. Utöver Peterson ska Carlsson ha talat med Göran Persson,
Mona Sahlin och Allan Larsson och bett om deras råd. Isaksson menar också
att Carlsson bollade namn med personer i äntringsstyrkan men till slut bestämde på egen hand om hur ministerlistan skulle se ut (Isaksson, 1995: 85,
183, 242).
Isakssons uppgift går rakt emot vad Jan Nygren, som var delaktig i äntringsstyrkan, säger. Nygren menar att man i äntringsstyrkan genomförde
utbildningarna på Bommersvik med tänkbara statssekreterare men att det var
långt ifrån alla som kom in i Regeringskansliet. De listor som uppfördes
innehöll tänkbara statssekreterare som statsråden sedan kunde välja bland,
men återigen var det många som hade andra förslag (Nygren, intervju:
2009). På frågan om huruvida äntringsstyrkan diskuterade statsrådsposter
säger Nygren:
No way, icke […] jag har aldrig hört någon annan berätta att de har haft samtal med Ingvar Carlsson om ministerlistor utan jag uppfattade det som en aktivitet som var väldigt personligt knuten till statsministerrollen, till Ingvar
Carlsson (Nygren, intervju, 2009).

Birgitta Dahl understryker också att man inte diskuterade namn i äntringsstyrkan eftersom ”det var inte ett fint sätt” (Dahl, intervju: 2009; Larsson,
A., intervju: 2010). 32 Av källkritiska skäl ges större tyngd åt Dahl och Nygren som var med i äntringsstyrkan snarare än Isakssons utsaga som inte går
att kontrollera. Även i denna fas av rekrytering och organisation tycks Carlsson ha varit aktiv och mån om att hålla uppgifter om eventuella statsråd nära
sig själv. Carlsson var således involverad i att styra hur arbetet med rekrytering och organisation lades upp. Han gav däremellan de olika grupperna fria
mandat att utföra uppgiften men de rapporterade endast till honom.
Kontrasten mot hur Fälldin valde att lägga upp arbetet är påtaglig. Vissa
likheter finns dock med Carlssons politiska huvudmotståndare Carl Bildt.
Carlsson arbetade tydligt med att se över olika organisatoriska sätt att arbeta i Regeringskansliet. I ett inlägg från 1990 beskriver Carlsson möjligheterna med förändringar i organisationsstrukturen som har bäring på departementens organisering:

32

Dahl, Nygren och Larsson var delaktiga och torde inte ha någon anledning att oberoende av
varandra säga något annat än vad de upplevde var fallet. Författaren menar att tendensproblem i detta fall pekar på att Nygren, Dahl och Larssons utsagor är mer rimliga. Isakssons bok
är baserad på anonyma intervjuer vilket gör uppgifterna svåra att kontrollera.
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För att inte låta sig dikteras av detta måste man i själva systemet och organisationen bygga in sådant som verkar för långsiktighet och bidrar till en sammanhållen politik; nya budgetprocesser, annan arbetsorganisation men också
– det är min övertygelse – departement som antar andra och bredare former
än dagens (Carlsson, 1990: 383).

Det framgår vidare av tidigare forskning att Ingvar Carlsson och äntringsstyrkan ville göra fler organisatoriska förändringar. Genom grupperna organiserade kring först Kjell Larsson och sedermera Allan Larsson initierade
Carlsson utredningar om en rad eventuella departementsförändringar. Ett
bostadsdepartement som avvecklades under den borgerliga regeringen utreddes men befanns av Carlsson inte som lämpligt att bilda. Omständigheter
kom emellan (Persson, 2003: 101-108). Samordningen av EG-frågor utreddes på Carlssons initiativ också av olika grupper inom äntringsstyrkan. Här
kom dock Kjell Larsson och Allan Larsson fram till olika slutsatser. Ingvar
Carlsson valde att gå på Allan Larssons modell med det huvudsakliga ansvaret för EG-frågorna vilandes på utrikesdepartementet (Persson, 2003: 204206; Isaksson, 1995: 181, 194). För Carlsson var det inte en svår fråga. Hans
övergripande idé vara att statsrådsberedningen skulle vara så liten som möjligt och att det måste finnas en instans ovanför den handläggande instansen.
Hade frågorna hamnat direkt på statsrådsberedningen hade det redan varit på
statsministerns nivå vilket han inte ville (Carlsson, intervju: 2009).
Ingvar Carlsson utredde också genom Kjell Larssons och Allan Larssons
försorg möjligheterna till ett sammanslaget näringsdepartement. Carlsson var
dock osäker på vilken väg hans kulle välja och hade inte ett tydligt förslag
att ta ställning till varför näringsdepartementet uteblev (Persson, 2003: 163).
En förändringsvilja fanns och förslag initierades och utreddes noggrant av
Carlsson men genomfördes inte på grund av hans individuella ställningstaganden:
Det var ’hela havet stormar’ då. Jag gjorde bedömningen: organisationsfrågor
får vi lägga på is! Vi är i en situation där Sverige håller på att krascha ekonomiskt. Vi kan inte hålla på och flytta folk mellan departement (Carlsson citerad i Persson, 2003: 109).

Flera organisatoriska förslag fanns således och Carlsson bäddade för dem
genom utredningar. Alla sjösattes inte och därför sker benämningen aktiv
med visst förbehåll, det övergripande förhållningssättet betecknas som formalistiskt.
Sammanfattningsvis följer Ingvar Carlssons utövande av funktionen som
regeringsbildare och organisatör ett tydligt mönster. Deltagandet i funktionen var aktivt då statsråd utsågs genom hans försorg, ibland med synpunkter
från kolleger på konkreta förslag. Vissa personer gavs insyn men ingen förutom han själv hade hela bilden klar för sig. Han tycks också ha varit inblandad i vissa av statsrådens utnämningar till statssekretare. Förhållningssättet
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är formalistiskt då statsrådsutnämningar föregicks av analyser av personen i
fråga och dennas plats i laget. Äntringsstyrkan och statsrådskontrakten visar
också att arbetet i regeringen genom detta inledande arbete formaliserades.
Som organisatör tog Carlsson initiativ till en rad förändringar men alla
genomfördes alltså inte. Det formalistiska förhållningssättet tycks i viss mån
ha tagit överhanden. Carlsson bedöms dock mot denna bakgrund ha passiva
drag som organisatör. Carlssons egen uppfattning om kompetens och lämplighet gör hans aktiva inblandning förståelig, medan hans inställning till
politisk konflikt och den politiska kontexten tycks central för att förstå förhållningssättet till funktionen.
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Carl Bildt
Carl Bildt tillträdde som ledare för en ny borgerlig koalitionsregering tio år
efter att den sista Fälldinregeringen avgått. Carl Bildt visar, liksom Fälldin,
en tvetydighet i funktionen att rekrytera och organisera regeringen. Han bedöms som passiv/ad hoc när det gäller rekryteringar och aktiv/formalistisk
avseende organisation. Bakgrunden till Bildts agerande står bl.a. att finna i
typen av regering samt i kompetens och lämplighet för funktionen.
Kapitlet innehåller stycken som skiljer sig från övriga kapitel i denna
funktion. När regeringen Bildt förberedde sin entré i Regeringskansliet arbetades en rad PM fram om hur man skulle förändra socialdemokraternas dominans i det offentliga rummet. Beskrivningen av Bildt inkluderar därför
arbetet med interna processer och översyn av statsapparaten. Dessa aspekter
ges extra utrymme eftersom det utgör en central del av Bildts ledarskap och
bidrar med ny empiri på området.

Inledande samarbete i koalitionen
I februari 1990 var den socialdemokratiska regeringskrisen ett faktum. Talmannen Thage G Peterson kontaktade oppositionsledaren Carl Bildt och bad
honom sondera terrängen för ett borgerligt regeringsalternativ. Bildt diskuterade möjligheten för en borgerlig trepartiregering med folkpartiets Bengt
Westerberg och centerpartiets Olof Johansson. De tre partierna hittade inget
gemensamt alternativ till programförklaring och Bildt lämnade därför nekande besked till talmannen (Isaksson, 1994: 25-26). Bengt Westerberg gick
senare i två debattartiklar till angrepp mot först moderaterna och senare mot
moderaterna och centerpartiet (Isaksson, 1994: 38-39; Möller, 2010: 59). Så
sent som ett år före valet 1991 såg det ut att vara svårt att finna en borgerlig
koalition som regeringsalternativ.
I oktober 1990 skrev emellertid Westerberg och Bildt en gemensam artikel på DN Debatt med titeln ”Så ska vi regera ihop”. I sex punkter slog de
fast områden som de var enade om skulle ligga till grund för ett samarbete.
Utspelet var uppseendeväckande utifrån den nyligen ingångna skatteuppgörelsen mellan folkpartiet och socialdemokraterna (SvD, 2005-11-13). Bengt
Westerberg hade tidigare varit inställd på att folkpartiet skulle gå in i valrörelsen som ett obundet parti men socialdemokratiska avsteg från överenskommelsen som ingicks i april 1990 gjorde det ohållbart att inte inträda i en
oppositionsroll (Bergström, 1993: 184).
Under december 1990 kom Bildt och Westerberg överens om ett antal
områden där de skulle arbeta ihop. Arbetet genomfördes inom fyra områden
och gemensamma seminarier hölls med främst inbjudna ekonomer (Bergström, 1993: 186-187). Resultatet av ansträngningarna blev programmet ”Ny
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start för Sverige” som redovisades i april 1991 med en uppdatering i augusti
samma år. ”Ny start för Sverige” blev startskottet för ett potentiellt regeringssamarbete då det blev tydligt att det fanns ett borgerligt alternativ till
socialdemokraterna (Björck, intervju: 2010). Centerpartiet och kristdemokraterna var inte inbjudna till programmet. Centerpartiet hade motstridig uppfattning om Europapolitiken och moderaternas kanslichef, Peter Egardt, informerade därför Olof Johansson och Alf Svensson dagen före publicering.
De gavs därmed ingen reell möjlighet att påverka innehållet (Egardt, intervju: 2010).
Strax efter valet ägde diskussioner rum mellan moderaterna och folkpartiet om vilken regering som alls var möjlig att bilda. Medan Bildt var inställd
på att ha en fyrpartiregering föredrog folkpartiet, av en ödets ironi, en tvåpartiregering mellan moderaterna och folkpartiet (Bergström, 1993: 189).
1976 var det folkpartiet som förde fram åsikter till centerledaren Thorbjörn
Fälldin om att inte ha med moderaterna. Nu var det alltså folkpartiet som
tryckte på hos moderatledaren Carl Bildt för att inte inkludera centerpartiet.
Carl Bildts kompetens och lämplighet, främst avseende hans egna erfarenheter från regeringarna Fälldin, kom att spela en betydande roll för hur
han själv lade upp det initiala arbetet inom koalitionen. Bildt etablerade i god
tid före valet en gemensam plattform med övriga borgerliga partier och man
löste en rad knäckfrågor innan arbetet påbörjades. Detta förberedande arbete
inleddes genom att de fyra partierna gick igenom vilka frågor som behövde
lösas. Inför valet hade man också på moderaternas partikansli arbetat med att
identifiera viktiga frågor i vad som kallades KK-gruppen (Egardt, intervju:
2010).33 När det efter riksdagsvalet 1991 stod klart att en regering kunde
bildas arbetades en rad PM fram med olika punkter som skulle redas ut mellan partierna. En av dessa hade titeln ”Bruttolista” och här angavs de områden som behövde klaras upp. Listan hade först 117 punkter och ökade sedan
till 142 punkter (Egardts arkiv, 1991: a; Egardt, intervju: 2010). Olika arbetsgrupper tog sedermera itu med de områden som behövde klaras upp
(Egardts arkiv, 1991: b).34 Regeringsförhandlingarna inleddes från moderat
håll med Carl Bildt, Peter Egardt, Per Unckel, Olof Ehrencrona och Jonas
Hafström. Regeringsförklaringen skrevs sedermera i olika utkast som bollades fram och tillbaka. Carl Bildt satt dock själv sent på kvällen innan riksdagen skulle komma att utse honom till statsminister och redigerade slutversionen (Tobisson, 2009: 413).
33

Beteckningen KK-gruppen torde stå för Kommittékommittén. Inför valet 1985 fanns en
grupp med detta namn som då utgjordes av partiordföranden Ulf Adelsohn, partisekreterare
Georg Danell, vice ordförande Lars Tobisson och kanslichefen Peter Egardt (Bergström,
1987: 154).
34
Enligt Bergström rörde det sig om 138 sakfrågor, men han skriver att flera frågor också
lades hos de fyra partiledarna (Bergström, 1993: 190). Isaksson menar att det rörde sig om
200 punkter (Isaksson, 1994: 98) och att de problem som uppstod i regeringsförhandlingarna
nästan uteslutande berodde på centerns krav på inskrivningar om miljökrav, främst en tydlig
skrivning om Öresundsbron (Isaksson, 1994: 101).
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I det praktiska arbetet med att organisera arbetet var Carl Bildt en aktiv
ledare. De förändringar som Carl Bildt genomförde i detta initiala skede
sammanfattas av honom i ett utkast till en bok med titeln ”Tre år på den enda
vägen”: ”Förstärkning av SB. Samordningsfunktionerna. Ekonomgruppen.
Säkerhetspolitiska gruppen. Nya samarbetsformer i regeringen. Gruppledarnas förstärkta roll. Aftonskolor” (Egardts arkiv, 1994: a). Detta arbete redovisas nedan.

Organisationen
Carl Bildts erfarenheter från regeringarna Fälldin var helt centrala för hur
arbetet skulle läggas upp 1991 och organisationen var en brännande fråga för
Bildt att ta tag i. Han beskriver långt senare skillnaderna från 2000-talet och
1970- och 1990-talens borgerliga regeringar just utifrån denna problematik.
Då stod man ”inför uppgiften att mer konkret tänka på de utmaningar som
regerandets konst ställde oss inför” (Bildt, 2008: 44). Bildt beskriver vidare
hans upplevelser från regeringarna Fälldin:
Att regera är mer än att administrera. De som första gången tågar in i regerandets korridor absorberas snabbt av de processer som administrerandet
bygger på. De av oss som var med 1976 kan vittna om hur snabbt den processen kan dominera över det mesta (Bildt, 2008: 44).

Carl Bildt beskriver betydelsen av fastlagda rutiner och normer (eller institutioner) och vilken stark påverkan detta hade under regeringen Fälldins ledning. De problem som hade funnits under Fälldinregeringarna försökte Carl
Bildt råda bot på och på så sätt undvika att fastna i administrerande. Det
fanns uppenbara försök att skapa en bättre samordning inom Regeringskansliet än vad som varit fallet 1976. Vid en första anblick var det emellertid inte
mycket som förändrades i departementsstrukturen. Hans Bergström menar
att Carl Bildt organisatoriskt vidhöll det arbete som den föregående socialdemokratiska regeringen hade inlett och att han genomförde en del av de
reformer som påbörjats under deras tid. (Bergström, 1993: 190). Kulturdepartementet inrättades emellertid samtidigt som bostadsdepartementet avvecklades (Ruin, 2007: 168) och industridepartementet ersattes av näringsdepartementet (Möller, 2010: 71). I regeringen diskuterades inte andra omstruktureringar inom Regeringskansliet och Carl Bildt drev inte heller några
sådana förändringar (Westerberg, intervju: 2010).
Carl Bildt lade inte någon kraft på att omorganisera Regeringskansliets
departementsstruktur men regeringen Bildt förberedde två förändringar som
senare skulle genomföras av Göran Persson, nämligen hanteringen av EUfrågor och ombildningen av Regeringskansliet till en myndighet. När regeringen Bildt lämnade regeringsställningen lämnade Peter Egardt över två
pärmar till blivande statssekreterare vid statsrådsberedningen Hans Dahl107

gren. En pärm handlade om att göra om Regeringskansliet till en myndighet
och den andra om att EU-sekretariatet skulle flyttas över till statsrådsberedningen. Utformningen av EU-sekretariatet har enligt Egardt i princip utförts
som de föreslog: ”[D]et tog lite längre tid och EU-sekretariatet har blivit lite
större och lite mer ärendefixerat än vad jag hade tänkt annars har det faktiskt
genomförts” (Egardt, intervju: 2010).35
I någon mening stämmer bilden att Bildt övertog den föregående regeringens struktur, men det är ändock en ganska förenklad bild av hur det övergripande organisatoriska arbetet bedrevs av Bildt. Dels genomfördes några
departementsförändringar och andra planerades, men framförallt bedrev
regeringen (och moderaterna i synnerhet) ett omfattande analysarbete för att
utreda hur den socialdemokratiska makten såg ut i samhället i stort. Därefter
påbörjades också arbetet med att se över strukturerna i Regeringskansliet för
att anpassas till den nya regeringen. Detta arbete vittnar om ett aktivt och
formalistiskt utövande av funktionen.

Översyn av statsapparaten
Grunden till de organisatoriska förändringar som genomfördes fastslås i en
PM daterad den 15 september 1991 med titeln ”Efter de första hundra dagarna: Om behovet av förnyelse av statsapparaten inför 1994” (Egardts arkiv,
1991: c). Denna PM var skriven av en intern grupp inom moderata samlingspartiet som benämndes COMP-G, en förkortning av de i gruppen ingående personerna (Egardt, intervju: 2010). 36 Den blivande statsministern var
således högst delaktig i den översyn som nedan beskrivs.
Det fanns, utifrån moderaternas horisont, ett behov av att inte endast fundera över utnämningar internt utan på grund av det långa socialdemokratiska
innehavet av regeringsmakten, även se över sammansättningen och bemanningen av centrala myndigheter. I promemorian från den 15 september redogörs för hur hoten såg ut från socialdemokratin och vänstern. Det konstaterades att SAP och LO under de borgerliga åren (1976-1982) lyckats bevara
problemformuleringsmakten genom att ha grepp om departementsorganisationen, myndigheterna och de stora medierna. I det som kallas ”nulägesbeskrivning” skrivs att trots att styrkeförhållandena är förändrade så har
”maktkonglomeratet SAP/LO” lyckats undvika det sammanbrott som man
kunde se vara på väg 1990. Anledningarna till detta anges vara tre.
35

Persson (2003) menar att regeringen Bildt hade valt en modell med ansvaret kvar hos UD
och inte förespråkat en integrering av frågorna i finansdepartementet och statsrådsberedningen (Persson, 2003: 197). Egardts redovisning visar dock, tvärtom, att frågan utretts och att
man tagit ställning mot en särbehandling av EU-frågorna.
36
Inför valet 1985 samlades en grupp med en närmast identisk sammansättning som då gick
under namnet ”rivstartsgruppen” (Bergström, 1987: 156). Endast Olof Ehrencrona tillkom till
COMP-G under 1991. COMMP-G bestod av: Carl Bildt, Olof Ehrencrona, Mats Svegfors,
Peter Egardt och Göran Lennmarker.
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1)”Vänsterns starka ställning i media/kultur”, 2) ”Deras intresseorganisationers finansiella och organisatoriska styrka, typ LO, Hyresgästföreningen”,
och 3) ”Greppet över de systembevarande, ideologiproducerande delarna av
statsapparaten” (Egardts arkiv, 1991: c). Det var främst punkt 3 som ansågs
angelägen att hantera omgående, tolkat som ”uttolkningskraften och presentationsförmågan i statsapparaten. Dessa organ måste vara synkroniserade
med regeringsarbetet i stort”. Organisationerna fick enligt denna PM inte
längre vara ”instrumentella för vänsterns problemformuleringar och därmed
förknippade med SAP/LO propaganda”. Som bilaga lades därför en PM med
olika strategiska positioner och institutioner utanför kanslihuset som skulle
kunna bidra till en förnyelse av statsapparaten. Exempel på sådana var Arbetsmarknadsstyrelsen, Bankinspektionen, Kriminalvårdsstyrelsen, Statistiska Centralbyrån, SIDA, Sveriges Radio, etcetera – totalt 38 myndigheter
(Egardts arkiv, 1991: c).
Arbetet med reformeringen tycks ha påbörjats omgående. I en PM från
regeringens ekonomiska expert, Lars Jonung, till Peter Egardt och folkpartiets samordningsstatssekreterare, Staffan Herrström, redogjordes för behovet
att ”göra något åt SCB”. Jonung bifogade en text om bristerna i SCB:s verksamhet och skrev att han kunde ”medverka till att utkast” till nödvändiga
direktiv som behövde framställas externt (Egardts arkiv, 1991: f).
Vidare tog man genom tankesmedjan Timbro fram en skiss över ”Det socialdemokratiska nätverket” med uppgifter som gällde årsskiftet 1989/1990.
Syftet angavs vara att ”visa det nätverk som den socialdemokratiska rörelsen
utgjorde, samt ge en uppfattning om dess personella och ekonomiska styrka”. Skissen (fyra A4-sidor stort) innehåller en uppställning i boxar över
företag och organisationer. Det sammanfattas att rörelsen och dess företag
innefattar 120 000 personer med tillgångar på närmare 100 miljarder kronor
(Egardts arkiv, 1991: d).
Arbetet som sådant tyder på ett mycket omfattande arbete med att se över
och försöka omstrukturera inte bara Regeringskansliet utan även stora delar
av statsförvaltningen. Tvärtemot vad som kan kallas ett övertagande av den
socialdemokratiska strukturen togs sikte på att förändra det offentliga rummet i stort.

Samordningsfunktionen
Den övergripande översynen av statsapparaten rörde inte i sig Regeringskansliets arbete. Men Bildt och hans närmaste medarbetare bedrev aktivt
arbetet för att inte hamna i samma administrerande fälla som Fälldin hade
gjort.
Blivande statssekreterare Peter Egardt, vid tillfället chef för moderaternas
riksdagskansli, författade den 11 september 1991 en PM som kom att få stor
betydelse för hur Regeringskansliet byggdes upp. Den har titeln ”Inför ett
eventuellt regeringsskifte” (Egardts arkiv, 1991: e). Egardt hade tillsammans
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med, och på uppmaning av, Carl Bildt tagit fram denna PM med utgångspunkt i deras tidigare diskussioner som i mångt och mycket tog avstamp i
vad som fungerat bra och dåligt under regeringarna Fälldin (Egardt, intervju:
2010). I promemorian gavs förslag på hur regeringsarbetet skulle fungera
under mandatperioden. Utgångspunkten i denna PM var att man helst skulle
få till stånd en fyrpartiregering (Egardts arkiv, 1991: e).
När det gäller regeringens arbetsformer understryks i Egardts PM betydelsen av regeringens förmåga att ”fungera som ett lag”. Minnena från regeringarna Fälldin levde tydligt kvar: ”Det får inte bli som 1976-82.” Utomstående experter skulle tas in som kunde gå till botten med ”det konkursbo som
socialdemokraterna” lämnat efter sig. Gruppledarna i riksdagens partier skulle också adjungeras till allmän beredning. Superministrar ansågs inte vara
lämpliga men likväl kunde ministergrupper tillsättas som kunde hantera
ärenden under en viss period. Samordningskanslier förespråkades inte eftersom de kunde leda till konflikter. Samordningen skulle istället skötas av
statsrådsberedningen med personer från samtliga partier (Egardts arkiv,
1991: e). Detta var en nyhet i förhållande till hur Fälldin hade organiserat
samordningen. Partiledarna förutsattes vidare bilda ett sorts inre kabinett,
men med stöd av en samordningsminister eller en chefsstatssekreterare.
Allmän beredning och lunchberedningar förutsattes innefatta kortare återrapportering och strategiska diskussioner. Konflikter skulle hanteras i statsrådsberedningen eller i det inre kabinettet, alternativt i statsrådsgrupper. Ett
problem som lyfts fram är statsministerns nyckelroll i regeringsarbete men
också i det internationella arbetet. Man oroade sig från moderat perspektiv
över Carl Bildts förmodade frånvaro. När Bildt var borta var det centralt att
ha en ”god back-up” annars, ”riskerar den moderata ledningen av regeringsarbetet att gå förlorad” (Egardts arkiv, 1991: e).
Flertalet av de förslag som skissades fram i denna PM genomfördes också. Hur väl spridda rutinerna var är dock oklart. Bengt Westerberg kan inte
påminna sig om att det fanns rutiner för samordning nedtecknat, men att det
fanns rutiner var det ingen tvekan om. Det som inte statssekreterarna löste
tog man hand om i partiledarkretsen som träffades en gång i veckan för att
lösa problem. Systemet med adjungerad ordförande från riksdagsgruppen
tycks ha varit ett lyckat system eftersom riksdagen då visste hur man resonerade i regeringskretsen (Westerberg, intervju: 2010). Partierna enades vidare
om att man skulle ha ”sammanhållande departement” tvärtemot vad man
hade haft under Fälldinåren. Departement som innefattade mer än ett statsråd
skulle bemannas från samma parti för att undvika konflikter och underlätta
för ministrarna (Isaksson, 1994: 104; Dinkelspiel, 2009: 176).
Arbetet med dessa PM visar att detta var en betydligt mer organiserad äntringsstyrka än den som Thorbjörn Fälldin ledde under 1970- och 1980-talen.
Uppenbart är att Carl Bildt arbetade systematiskt med att få en överblick
över vad som skulle göras. Den övergripande anledningen står att finna i
Bildts kompetens och lämplighet, förstådd inte som sakkompetens utan som
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erfarenheter från regeringarna Fälldin. Därtill fanns det fler i regeringen med
erfarenheter från Fälldinåren, bland annat Bengt Westerberg och Olof Johansson. Bildt ville se till att skapa ett lag som skulle hålla ihop, en inställning som kom att genomsyra arbetet också i funktionen som beslutsfattare.
I figur 4 nedan redogörs för hur samordningsprocessen skulle se ut.
Statsministerns statssekreterare fick en helt central roll under statsministern.
Vidare inrättades en post som ”planeringschef”. Ytterligare en grupp som låg
under statsministern var den med ansvar för utrikes- och säkerhetspolitik.
Gruppen kallades internt Säkerhetspolitiska analysgruppen (SB/Säkpol) i
statsrådsberedningen och kom att sitta på samma våningsplan i Rosenbad
som statsminister Carl Bildt. Det var statsministern själv som tog initiativ till
att skapa denna grupp som var helt nytt i sitt slag, i synnerhet i statsrådsberedningen (Egardt, intervju: 2010; Fredén, 2006: 10-11). Gruppen omskrivs i
den PM som Egardt lade fram men SB/Säkpol var mer av Bildts ”tänkande”
än Egardts (Egardt, intervju: 2010). En grupp för ekonomiska frågor bestående av Lars Jonung och Joakim Stymne inrättades också.
Vad som inte framgår av nedanstående skiss är att den ”gemensamma utredningsenheten” (GU) skapades i statsrådsberedningen. Enheten hade till
uppgift att ta fram bakgrundsfakta och argument, göra sammanställningar av
regeringens politik, förse statsråd och statssekreterare med underlag, analysera riksdagspartiernas förslag som de presenterades i offentliga sammanhang, samt hjälpa statsråd att ta fram talunderlag, rapporter och debattsammanställningar. Gruppen upplevs ha fungerat väl men saknade en gemensam
strategi för regeringens information och kommunikation (Egardts arkiv,
1994: i). 37 Utredningsenheten tog till exempel fram ett underlag i mars 1993
benämnt ”Ny Demokratis olika turer” som innefattade en PM om delpensionsfrågan med uttalanden i media och turer kring finansutskottet (Egardts
arkiv, 1993: a). Man tog också fram material samlat från socialdemokraternas partikongress i september 1993. 21 punkter finns med som redogör för
intryck, kongressprogrammet och olika anföranden (Egardts arkiv, 1993: b).
Vidare tog GU fram annat praktiskt material. I en PM daterad den 6 oktober
1992 med titeln ”Några rader om rättvisedagen” finns följande punkter med:
1) Bakgrund, 2) Påståenden och svar, 3) Några retoriska idéer och 4) Citat
(Egardts arkiv, 1992: a).
Ekonomigruppen och GU skapades för att komma bort från vad Egardt
kallar ”ärendefiering” och på ett sammanhållet sätt värdera oppositionens
förslag (Egardt, intervju: 2010).38 Dessa organisatoriska initiativ syftade till
att förändra handlingsutrymmet för statsministern. Dessutom kunde Bildt
37

Bengt Westerberg kan dock inte minnas att GU levererade särskilt mycket (Westerberg,
intervju, 2010).
38
Isaksson ger i grund och botten samma faktaredovisning av GU: s verksamhet. Gruppen
bestod Torsten Svenonius (m), Mikael Stjernström (kds), Magnus Franzén (fp) och Bengt
Falemo (c). Isaksson är djupt kritisk till att lönerna bekostades med skattemedel då gruppen
sysslade med vad han kallar politiskt ”spioneri” (Isaksson, 1994: 123-124).
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hålla sina egna intresseområden – utrikes- och säkerhetspolitik – nära sig
själv genom att SB/Säkpol utgjorde en strategiskt orienterad grupp som
slapp ta hand om den dagliga ärendeströmmen.
Figur 5. Statsrådsberedningens organisation 1991-1994
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Illustration av statsrådsberedningens organisation (Egardts arkiv, okänt datum)

Bemanning av regeringen och Regeringskansliet
Intresset för att vara en del av den skara som skulle ingå i regeringen var
stort och flera privatpersoner hörde av sig till Bildt och Egardt och visade
intresse för politiska positioner. Namnförslagen var också många från kolleger i moderaternas riksdagsgrupp på personer som kunde vara aktuella för
positioner inom Regeringskansliet (Egardts arkiv, 1991: i1; 1991: i2). Isaksson skriver att Bildt skötte utnämningarna på egen hand, i viss mån med
hjälp av kanslichefen Peter Egardt. Till och med Lars Tobisson hölls utanför
processen. Efter att Bildt var klar med pusslet sammankallade han riksdagsgruppen den 3 oktober 1991 och tillkännagav regeringsförklaringen med
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fördelningen av statsrådsposter, något som väckte starka känslor. Bildt hade
förbigått flera trogna riksdagsmän som trodde att de var på tur för en statsrådspost (Isaksson, 1994: 106-108).
Empirin i avhandlingen pekar dock på att Bildt, trots att han enligt den
PM som här diskuteras uppenbarligen hade stort inflytande, inte var aktiv i
rekryteringen av statsråd eller statssekreterare, som Isaksson hävdar. Lars
Tobisson beskriver bland annat hur Bildt i juli ville träffas för att ”samråda”
om namn på viktiga ministerposter (Tobisson, 2009: 403). Tobissons formulering tyder på att Bildt var öppen för diskussion. I tidigare fall har statsministrar presenterat förslag och fått synpunkter men så tycks inte Carl Bildt ha
agerat. Den analysen stärks av intervjun med Peter Egardt. Hans beskrivning
tyder på ett passivt deltagande i funktionen:
Jag kan väl möjligen avslöja att några av statsråden var ju sådana, när det
gäller namn, som Carl nog inte hade träffat personligen eller haft möjlighet
att resonera med särskilt ingående förrän det var dags att presentera dem i
riksdagen (Egardt, intervju, 2010).

Bildt frågade medarbetare och den nära kretsen om de hade förslag på vem
som borde bli statsråd. De personer som åsyftas i citatet ovan var moderata
statsråd. Carl Bildt kände således inte till de egna moderata statsråden särskilt väl utan tog i de fallen råd av nära medarbetare, bland annat Peter
Egardt. Förslag på statsråden diskuterades dock inte i öppna fora såsom riksdagsgruppen (Egardt, intervju: 2010). Givet att detta var processen avseende
de moderata statsråden är det högst troligt att samma sak också gällde övriga
partiers statsråd. Dessa källor, i motsats till Isakssons, ger snarast vid handen
att Bildt var passiv i utnämningar av statsråd så när som på sina egna intresseområden. Tobissons och Egardts utsagor tillskrivs högre värde än Isakssons. Dels finns det ingen möjlighet att kontrollera Isakssons källor och dels
finns det utifrån de källkritiska kriterierna ingen anledning att misstro Egardt
och Tobisson i detta avseende. Dessutom ligger de i linje med och skapar ett
mönster för hur Bildt också förhöll sig till övriga partiledares arbete med
utnämningen av statsråd.
Vissa poster tycks dock Bildt ha varit mån om att bestämma. I den PM
som benämndes ”Inför ett eventuellt regeringsskifte” från 1991 diskuterades
olika förslag på poster utanför Regeringskansliet. Posten som talman skulle
innehas av en moderat, förslaget var antingen Ingegerd Troedsson eller Anders Björck. Även Riksbankens chef och dess ordförande föreslogs vara
moderater, detta med utgångspunkt i att man kanske inte skulle lyckas få
tillräckligt stort inflytande över finansdepartementet. Som Riksbankschef
föreslogs Lars Tobisson och som dess ordförande Staffan Burenstam Linder.
(Egardts arkiv, 1991: e). Denna PM som beskriver tillsättningar av poster
men också strukturer och strategier hölls enligt Egardt i en mycket begränsad
krets – inte ens inom moderaterna var den känd och huruvida den tilldelats
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de övriga partiledarna är oklart (Egardt, intervju: 2010). Lars Tobissons
memoarer stärker detta. Han menar att Bildt skötte förhandlingarna om person- och organisatoriska frågor till stor del på egen hand med övriga partiledare men att synpunkter inhämtades från gamla medarbetare såsom Peter
Egardt (Tobisson, 2009: 410).
Precis som under Thorbjörn Fälldins tid fanns det för Carl Bildt ingen
möjlighet att påbörja rekrytering av statsråd eller statssekreterare innan valet
var avgjort eftersom man inte visste hur många mandat man skulle få och
hur många statsrådsposter de i koalitionen ingående partierna skulle få
(Björck, intervju: 2010). Samma PM pekar dock på att det fanns klara funderingar innan valet var avgjort om vilka poster man skulle försöka få. Man
insåg exempelvis tidigt att det nog inte var troligt att man från moderaterna
skulle kunna göra anspråk på finansministerposten. Det näst bästa var då att
folkpartiet fick posten, vilket ju också blev fallet när Anne Wibble utsågs till
finansminister. Man diskuterade dock i denna PM ett alternativ. Lösningen
skulle vara att ha ytterligare tre statsråd i finansdepartementet. Det ena med
fokus på skatter ”med inriktning att ständigt argumentera för behovet av
skattesänkningar”, ett andra med ansvar för budget och ett tredje för privatiseringar (Egardts arkiv, 1991: e). Det är oklart varför det inte blev ett finansdepartement enligt den uppdelning som Egardt föreslog eller om det var en
fråga som Bildt drev i partiledarkretsen (Egardt, intervju: 2010). Intervjun
med Westerberg pekar på att det inte var en fråga som togs upp för diskussion (Westerberg, intervju: 2010). Moderaterna fick dock posterna som skatteminister och näringsminister (Möller, 2010: 69), vilka kan sägas täcka de
ovan angivna intresseområdena.
Anders Björck utsågs sedermera till försvarsminister vilket möjligen kan
te sig helt naturlig då Carl Bildt tidigt gjort sig känd som intresserad av försvars- och säkerhetspolitiska frågor. I denna PM föreslogs emellertid att
moderaterna inte skulle ta hand om försvarsdepartementet: ”[M]ed tanke på
vad som måste komma är det från taktiska utgångspunkter klokt om vi kan
hålla oss borta därifrån” (Egardts arkiv, 1991: e). Bildt tycks således ha haft
varierande engagemang i vilka departement som moderaterna skulle ha kontroll över, vilket ligger i linje med vad som förväntas av en ledare med särskild kompetens och lämplighet på ett område, i detta fall utrikes- och säkerhetspolitik. I just detta fall tycks således Bildt ha varit aktiv eftersom han
gick emot rekommendationen i ovan nämnda PM.
Avseende de övriga statsrådsposterna fick de övriga partiledarna stort utrymme att värna sina frågor och välja de departement som bäst stämde med
deras profil. Uppdelningen skedde utifrån vilka intresseområden partierna
hade: ”Det var inte någon stor fråga i våra förhandlingar”, säger Bengt Westerberg (Westerberg, intervju: 2010). Efter det att statsministerposten och
finansministerposten var klara kunde i princip partiledarna välja fritt:
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Hade jag velat bli utrikesminister hade jag nog kunnat bli det och hade Olof
Johansson velat bli något annat än miljöminister hade han säkert fått bli det
(Westerberg, intervju: 2010).

Med bakgrund av den säkerhetspolitiska analysgrupp som bildades och
Bildts uttalade intresse för utrikespolitik är det inte troligt att vem som helst
hade fått bli utrikesminister. Westerbergs kommentar visar dock att uppfattningen var att Bildt inte bestämde över statsrådsutnämningarna i hög utsträckning. I en anonym kommentar till Egardts PM om rekrytering skriver
författaren emellertid att man bör ”nalkas frågorna med större hänsynstagande till de andra partiernas intressen” (Egardts arkiv, 1991: e). Det är oklart
om det är Bildt som skrivit kommentaren men då den var ställd till honom är
det mycket troligt. Detta stärker Bildts passiva inställning att inte blanda sig i
övriga partiers utnämningar.
I samma kommentar anger den anonyma författaren att statsråden saknar
organisatorisk och administrativ talang och att detta bör kompenseras genom
fastläggande av verksamhetsplaner (Egardts arkiv, 1991: e). Det fanns en
tydlig inställning till att man inte skulle hamna på kollisionskurs i dessa frågor, och organisatoriska grepp kunde vara ett sätt att överkomma problem.
Just statssekreterarposterna utgjorde, precis som under Fälldins tid, ett
visst problem på grund av den bristande erfarenheten från Regeringskansliet.
I en PM från en avgående statssekreterare beskriver denna att han/hon kände
sig ”handikappad” på grund av okunskap om Regeringskansliets inre liv
uttryckt i fastlagda rutiner och beredningsordningar (Egardts arkiv, 1994: j).
Utnämningarna av statssekreterare fortskred sedermera enligt mer eller
mindre samma struktur som tidigare statsministrar. Statsråden anmälde själva vilka statssekreterare de ville ha och Egardt kan inte påminna sig någon
gång då han eller Bildt sade nej till något statsråds förslag (Egardt, intervju:
2010). Bildt tycks dock ha haft ett visst inflytande över utnämningar. Isaksson menar att Bildt hårdhänt styrde de poster som tangerade hans egna intressesfärer genom att ”hota” övriga partier med att om de fick utrikesministerposten kunde de räkna med att han skulle lägga sig i och i praktiken sköta
den. Försvarsministerposten gick till Anders Björck och Bildt satte sin kompis Michael Sahlin som statsekreterare så att han fick god insyn i departementets arbete (Isaksson, 1994: 109-110).
Isakssons analys tycks ha viss riktighet. Björck hävdar att Bildts första
kommentar när de träffades för att diskutera frågan var att statssekreterare
fick han själv utse men att de ”blixtsnabbt” blev överens om att Michael
Sahlin var den mest lämpade personen (Björck, intervju: 2010). Björck menar att han var överens om att Sahlin var den mest lämpade på posten som
statssekreterare men nekar inte till att Carl Bildt hade en tydlig viljeinriktning på just denna post.
Att Bildt här skulle ha engagerat sig mer tydligt i vem som utsågs till
statssekreterare är inte förvånande – det kan förväntas av en person med
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betydande känsla för kompetens och lämplighet på detta område. Till utrikesminister utsågs sedermera Margaretha af Ugglas. Enligt Isaksson var hon
en politiker som tillät Carl Bildt styra utrikespolitiken (Isaksson, 1994: 110).
Ulf Dinkelspiel talar naturligtvis inte om svaga ministrar utan säger istället
att placeringen av honom själv och af Ugglas på UD gjorde att Bildt var
försäkrad om att han hade lojala ministrar på dessa viktiga europaposter
(Dinkelspiel, 2009: 176). En diskussion om Bildts intresse för utrikespolitiska ärenden återkommer i kapitlet om beslutsfattande.
Isaksson skriver vidare att det rådde en informationsplikt för statsråden.
De skulle informera statsministern om tillsättningar av bland annat politiskt
sakkunniga. Varje statsråd hade rätt att rekrytera en politiskt sakkunnig.
Mats Odell och Bo Lundgren ska ha brutit mot detta och anställt två (Isaksson, 1994: 114-115). Ett mail från Egardt till Carl Bildt tyder också på att
Bildt och Egardt faktiskt inte hade kontroll över vilka eller hur många medarbetare som statsråden anställde. Peter Egardt påtalar den 21 februari 1992
för Carl Bildt att ett statsråd anställt fler än de antal politiskt sakkunniga de
kommit överens om utan att diskutera detta med någon. Egardt summerar att
”syndarna börjar bli många” (Egardts arkiv, 1992: b). Detta är ytterligare ett
tecken på Bildts generellt passiva hållning avseende just bemanning av Regeringskansliet.
Statssekreterare och statsråd fick också en formell utbildning i form av en
pärm med ”fundamenta kring statsrådens uppgifter” som sammanställdes av
dåvarande rättschef i statsrådsberedningen Johan Hirschfeldt. Egardt skickade också meddelanden till statssekreterarna om vad man fick och inte fick
göra i en valrörelse. Man hade också aftonskolor då man träffades, ibland
med respektive, och hade föredrag av interna eller externa föreläsare samt en
social aktivitet (Egardt, intervju: 2010).

Omsättning och motiv till val av statsråd
Vad grunden var för att bli aktuell som statsråd varierade precis som i tidigare regeringar. Riksdagserfarenhet var inte en självklarhet när statsråden utsågs, däremot eftersträvades en viss spridning geografiskt och en blandad
erfarenhet, samt en jämn fördelning mellan män och kvinnor (Egardt, intervju: 2010). Carl Bildts regering bestod emellertid till så mycket som 70 procent av statsråd som hämtades från riksdagen (Bergstrand m.fl., 2006: 46). 39
Under Bildts regering satt nästan samtliga statsråd kvar under hela mandatperioden, så när som på Olof Johansson som under sista året lämnade över
till Görel Thurdin efter debatten om Öresundsbron (Bäck m.fl., 2007: 32).
Förvånande nog kom kritik från de egna moderata leden mot sammansättningen av regeringen. 1995 utkom Fredrik Reinfeldt, Magnus Graner och
39

Bäck m.fl (2007: 21) gör en något annorlunda uträkning och utgår ifrån hur många av
ministrarna som har suttit i Riksdagen: Carl Bildt I: 80 procent.
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Martin Lindvall med Boken ”Nostalgitrippen”. I kapitlet ”Moderata misstag”
pekar de bland annat på likheten i de moderata statsrådens profil. Det är välbärgade, 42-49 år gamla män som tycker likadant som Carl Bildt. ”Frågan
kan ställas vem som tänker annorlunda? Var i den moderata kretsen finns
djävulens advokat som det så vackert heter i managementböckerna?” (Reinfeldt m.fl., 1995: 56-63).
Sammanfattningsvis framgår det att Carl Bildts utövande av funktionen
inte följer ett enhetligt mönster. Medan han var aktiv/formalistisk när det
gällde att organisera arbetet i regeringen var han närmast passiv/ad hoc i
arbetet med att rekrytera statsråd. Bakgrunden till detta står att finna i de
erfarenheter han bar med sig från regeringarna Fälldin. Han försökte till varje pris undvika att hamna i samma administrerande fälla som Fälldin hade
gjort. Som ledare för en koalitionsregering var han också mån om att inte
lägga sig i övriga partiers utnämningar. Vad som är förvånande är att han
trots den gedigna planeringen av organisationen inte planerade statsrådsutnämningarna utan tycks ha gjort sina val baserat på rekommendationer från
nära medarbetare.
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Göran Persson
Göran Persson tillträdde statsministerämbetet under ytterligare andra omständigheter än de tidigare fallen, nämligen efter en planerad avgång av sin
företrädare Ingvar Carlsson. Liksom Thorbjörn Fälldin och Carl Bildt uppvisar Persson ett tudelat utövande av funktionen. Kapitlet visar att Persson var
aktiv/formalistisk i rekryteringsförfarandet, en stil som kom att växa fram
successivt. Göran Persson var också öppen för organisatoriska förändringar
och betecknas som aktiv/ad hoc i denna aspekt av funktionen. Perssons agerande kan bl.a. förklaras av ett stort intresse för personfrågor och därtill den
allt mer ökande massmedialiseringen.

Bemanning av regeringen och Regeringskansliet
”Tage Erlander skulle ha bleknat” (Peterson, 1999: 541). Det är den socialdemokratiska partiveteranen Thage G Petersons reflektion över den nyblivne
statsministern Göran Perssons stora ommöblering i regeringen 1996. Statsminister Tage Erlander hade arbetat efter mottot att sparsamhet i statsrådsbyten skapar säkerhet i regeringen (Peterson, 1999: 541). För Göran Persson
var emellertid regeringsombildningar en naturlig del av regeringsarbetet och
han såg dem som ”vitaliserande” för partiets och regeringens arbete (Persson
i Fichtelius, 2007: 57) och som en ”vitamininjektion” i arbetsprocessen
(Persson, 2007: 138). För Göran Persson var stabilitet i lagarbetet en paradox. För att få kontinuitet i regerandet, så måste man hela tiden förnya laget:
”Det farligaste som finns det är om kontinuiteten beror på att ingen orkar
göra något” (Persson, intervju: 2010. Se också Larsson, J., intervju: 2010).
Perssons första regeringsbildning 1996 skiljer sig från de som sedan följde. I detta skede fanns en bristande känsla för kompetens och lämplighet
vilket, Petersons citat till trots, resulterade i en passiv stil. Vid regeringsbildningen 1996 diskuterade Göran Persson med fler personer än tidigare statsministrar gjort. Så många som sex personer kände till ”helheten”. En grupp
tätt sammansvurna var Perssons stöd eftersom han 1996 kände sig väldigt
osäker på hur regeringsbildningen skulle gå till (Persson, intervju: 2010).
Osäkerheten tycks således ligga till grund för den öppenhet som präglade
processen denna gång. Självförtroendet växte emellertid och Persson kom att
i allt större utsträckning själv sköta rekryteringarna. I en intervju 2006 hävdar Persson dock att det ständigt var fyra till fem personer som var med i
rekryteringsprocessen (DN, 2006-10-21).
När Persson satte samman sin första ”egna” regering 1998 genomfördes
också ett byte av statsråd. Sju ministrar lämnade regeringen, åtta ministrar
fick förändrat ansvarsområde och sex ministrar blev kvar på sina tidigare
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poster (Persson, T., 2003: 167). Partiet backade nio procent och förlorade 30
mandat i riksdagen.
Göran Persson lyfter fram dels politiska skäl till att göra ombildningar
och dels skäl kopplade till hans syn på hur laget fungerar. Den förra aspekten
kan kopplas till de politiska realiteter som Persson upplevde 1998, medan
den senare kan ses som en aspekt av hans personliga ledarskapsstil. Persson
utvecklade ett stort intresse för personfrågor och en kollega beskriver denna
inställning som att Persson
visste att man styr väldigt mycket genom de personer man har i Regeringskansliet, och framför allt de politiska rekryteringarna (Hjelm-Wallén, intervju: 2009).

Rekryteringsprocessen till statsrådsposter hölls efter 1996 nära statsministern
och tänkbara statsråd noterades i en liten svart bok som Persson förvarade i
sitt kassaskåp (Persson i Fichtelius, 2007: 59). Persson betraktade förvisso
de interna partiorganen som ”en kamratkrets”, men även inom denna menade
han att det inte gick att diskutera utnämningar på grund av risken för läckor i
såväl regeringskretsen som i verkställande utskottet och riksdagsgruppen
(Persson i Fichtelius, 2007: 56). Hemlighetsmakeriet ledde bland annat till
att personer i de egna leden blev överraskade över utnämningar. Statsrådet
Margareta Winberg var en av dem som ständigt blev överraskad av Perssons
förslag på ministerposter. Winberg utlovades exempelvis EUkommissionärsposten men fick via SVT dagen före utnämningen veta att
partikollegan Margot Wallström fått posten (Winberg, 2008: 146, 178). Användandet av den lilla svarta boken och en bruttolista av namn är något som
setts som ett tecken på en presidentlik ledarskapsstil (DN, 2007-04-03).
Mycket tyder på att Persson var intresserad av att själv hålla i utnämningarna, men i jämförelse med hur Ingvar Carlsson arbetade finns det trots allt
inte stora skillnader att finna. Beskrivningen av en presidentlik stil haltar
därför något i jämförelse. Här bedöms bruttolistan som ett systematiskt sätt
att genomföra rekryteringar och därmed som ett formalistiskt förhållningssätt till funktionen.
Liksom för Ingvar Carlsson hade laget stor betydelse för Göran Persson.
Persson var ”väldigt orienterad i ett bygga ett bra lag” och ägnade mycket tid
åt att få ihop olika dimensioner såsom vänster-högerskalan i partiet, könsfördelning, åldersfördelning, och olika erfarenheter (Larsson, J., intervju:
2010). Han förde också löpande diskussioner med sin statssekreterare om
hur regeringen fungerade ihop (Larsson, J., intervju: 2010). Det var särskilt
de som ingick i en betrodd krets som Persson diskuterade utnämningar med.
Det rörde sig inte om andra statsråd utan snarare hans statssekreterare i statsrådsberedningen Pär Nuder och Lars Danielsson (Danielsson, intervju:
2010).
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Persson tog således sin konstitutionella rättighet att ensam få utnämna sin
regering på allt större allvar, och det var av nödvändighet eftersom han hade
ansvar att utse och forma ”laget”. När Persson i sina memoarer och i intervjuer talar om sin inställning till utnämningen av statsråd och även andra
tjänster omnämns ofta ”lagaspekten”:
Jag tänker aldrig acceptera att jag har ett gäng kring bordet där den ena halvan bekämpar den andra eller där fem personer har något slags falang och
resten kör över dem (Persson i Fichtelius, 2007: 58).

Trots att statsråden hade ett stort individuellt ansvar måste de enligt Persson
passa in i helheten – gjorde man inte längre det så byttes man ut. ”Man sitter
väl i en regering så länge man ingår i ett lag som fungerar, och kan det göras
på ett bättre sätt så byts man ut” (Persson i Fichtelius, 2007:100). Perssons
aktiva deltagande i funktionen kan förklaras av den ökande känslan för kompetens och lämplighet i funktionen samt av en inställning att konflikter skulle dämpas och kunde styras bort genom rekryteringsprocessen.
Persson var också mer än de tidigare fallen tydligt inblandad i vilka som
utsågs till statssekreterare och politiskt sakkunniga och var följaktligen med
och formade de enskilda statsrådens laguppställning. Argumentet för hans
agerande var att det fanns statsråd som varken kände till Stockholm eller
Regeringskansliet. Sålunda fanns det en risk att statsråd plockade in ”fel”
person på de här posterna:
Bakom varje framgångsrikt statsråd står en duktig statssekreterare. Och bakom varje statsråd som gör fiasko i regeringskansliet står i regel en misslyckad
statssekreterare (Persson i Fichtelius, 2007:58).

Statssekreterarna genomgick utbildningar i statssekreterarskolor för att vara
rustade i mötet med uppdraget. De kunde också själva efterfråga en viss
utbildning som de ansågs sig vara i behov av (Danielsson, intervju: 2010).
De statsråd som inte hade egna kontakter eller personer som de kände till
behöll också de tidigare statsrådens politiska tjänstemän (se bl.a. Bodström,
2004: 24-25). Det är emellertid uppenbart att Persson i det här avseendet bröt
mot etablerade rutiner för statsministerns inblandning i statsrådens rekryteringar inom socialdemokratiska regeringar. Han lade sig handgripligt i rekryteringar av statssekreterare och på ett ”tydligare sätt” än Ingvar Carlsson
(Hjelm-Wallén, intervju: 2009). Hans egna kolleger var också tveksamma
till att han utsåg statsrådens medarbetare. Thage G Peterson menar att statsråden måste få välja denna personal själva för att det ska kunna finnas grund
för personkemi. De politiska tjänstemännen blir annars ”vanliga medarbetare”. Peterson summerar Persson och Pär Nuders arbete med att de ”lade sig i
för mycket och tog ifrån statsråden sina naturliga uppgifter och ansvar” (Peterson, 1999: 250-251). Hjelm-Wallén och Peterson pekar på samma beteen-
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de. Persson är i intervjun för denna avhandling mer tveksam till om han var
så inblandad i utnämningar till statssekreterare men menar att det var ungefär
på samma sätt som Carlsson arbetade (Persson, intervju: 2010). Perssons
statssekreterare, som var involverad i denna process, menar att den inte var
så toppstyrd. Det skedde främst i en dialog mellan statsrådet och statsministerns statssekreterare. Vid enstaka tillfällen kallade emellertid statsministern
upp en statssekreterare för intervju för att se om han trodde att vederbörande
skulle klara av jobbet (Danielsson, intervju: 2010; Larsson, J., intervju:
2010). Det finns en viss oklarhet mellan källorna. Å ena sidan menar Persson
i intervjun för den här avhandlingen att han inte var så engagerad och får
stöd av Jan Larsson och Lars Danielsson. Å andra sidan redogör han tydligt i
tidigare intervjuer för att han måste vara engagerad så att inte statsråden
väljer fel. Det är en bild som också får stöd av Peterson och Hjelm-Wallén.
Den senare redogörelsen ges mer tyngd då Persson utförligt berättat att han
faktiskt arbetat så och två tidigare kolleger dessutom ger samma utsaga.
Persson delar denna försiktighet om sin egen inblandning med Ingvar Carlsson. Ur ett källkritiskt perspektiv är det tydligt att se tendentiösa problem
med deras egna utsagor. Utnämningar av bl.a. statssekreterare har kommit att
bli liktydigt med en dominerande ställning, en beskrivning som de kan ha
anledning att vilja undvika.

Omsättning och motiv till val av statsråd
För Göran Persson var inte en parlamentarisk bas ett måste när han sökte
statsråd. Flera av dem som han plockade in som statsråd saknade i själva
verket den bakgrunden. De statsråd som inte hade en riksdagsplats hände det
att han ordnade en åt. Det tydligaste exemplet på detta är Thomas Bodström
som år 2000 togs in som justitieminister. Han saknade ett eget riksdagsmandat och var inte heller bekant med Regeringskansliet. Han hittade till exempel inte till Rosenbad vid sin anställningsintervju och blev inför valet 2002
placerad på första plats på listan i Örebros valkrets (Bodström, 2004: 9-10,
197-198). En diskussion fördes under Perssons tid om att statsråd i avsaknad
av ett eget riksdagsmandat skulle vara mer beroende av Perssons välvilja.
Det är en typ av argument han själv avfärdar som ”Olof Ruinsk” eller ”Erlandersk” i sin tidsbestämning (Persson i Fichtelius, 2007: 65-66). Andelen
statsråd som hämtades från riksdagen tycks dock ha minskat och var under
Persson 40 procent (Bergstrand m.fl., 2006: 46).40 Persson valde också bort
personer med sådan erfarenhet trots råd från nära medarbetare. Thage G
Peterson fick i uppdrag av Persson att under våren 1998 ta fram en lista på
statsråd till den kommande regeringen. Hans lista bestod bl.a. av personer

40

Bäck m.fl (2007: 21) gör en något annorlunda uträkning och utgår från hur många av ministrarna som har suttit i Riksdagen under tiden 1996-2006: 55 procent .
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från riksdagsgruppen. Av de 20 namn han gav blev en person intagen i regeringen, som konsultativt statsråd (Peterson, 1999: 621).
Som statsminister såg Persson det som sin uppgift att följa kommande ledare som hade potential som statsråd. Redan under 1998 uttryckte han oro
över att det inte var någon vidare tillväxt av ledare som kunde axla den rollen (Persson i Fichtelius, 2007: 59). Detta var ett av skälen till att han sökte
efter sina blivande statsråd utanför riksdagsgruppen. Riksdagserfarenheten
var, ansåg han, inte en avgörande egenskap. De kompetenta riksdagsledamöterna var dessutom viktiga i riksdagsgruppen (Persson, 2007: 140). En fördel
med att ha statsråd med riksdagserfarenhet var dock att han kunde ta med sig
dem om partiet skulle tvingas gå i opposition. Persson ansåg att det var ett
stort problem att det inte fanns tillräckligt bra folk i riksdagen som kunde gå
in i regeringen (Persson i Fichtelius, 2007: 64-66). Men samtidigt tycks
Persson funnit fördelar i detta:
Att riksdagsledamöterna behövdes i riksdagen var däremot ingen nackdel,
tvärtom. På så vis fick jag större utrymme att rekrytera mina statsråd utanför
riksdagen (Persson, 2007: 140).

Det är tydligt att det finns andra delar av kravprofilen som Persson ansåg
vara viktig. Samtidigt som regeringspusslet innefattar komponenter såsom
jämn köns- och åldersfördelning påpekar han att den yttre verksamheten, det
vill säga att hantera media och leda opinionen, blivit allt viktigare (Persson,
2004: 230). Genom att plocka in mediefähiga statsråd så kunde han bli avlastad i sitt arbete och regeringen framstod mer som ett kollektiv (Persson,
2007: 137-138). Efter det stora nederlaget i valet 1998 sökte Persson “en
omstart och ny framtoning”. Hans medicin var att söka ministrar som var bra
på att hantera medierna (Persson, 2007: 197). Den nya justitieministern
Thomas Bodström stämde in på Perssons profil. Till övriga statsråd sa han:
”Ni syns för lite! Ta fler initiativ – se på Bodström” (Nuder, 2008: 128).
Redan första dagen sa Persson också åt Bodström: ”Gå ut och bli känd nu!
Ställ upp på allt de första dagarna” (Bodström, 2004: 14). Svenning beskriver detta drag i sin diskussion om relationen mellan Persson, Lena Sommestad och Mona Sahlin. Den sistnämnda fick ansvaret för samhällsbyggnadsdepartementet som miljöministern underordnades 2004. Sommestad hade,
enligt Svennings analys, sakkunskapen men inte mediefärdigheten (Svenning, 2005: 185-187). Behovet av medievana tycks mest tydlig under Perssons regering. Med konkreta uppmaningar att bli kända och ett aktivt sökande efter statsråd som kunde göra sig bra i media tycks massmedialisering ha
bidragit till hur valen föll ut, dock inte nödvändigtvis till hur Perssons eget
deltagande såg ut.
Göran Persson hade inledningsvis lättare för att avskeda statsråd. Mot slutet av sin tid som statsminister upplevde han de samtalen svårare och jobbigare för honom själv (Persson, 2007: 132). Omsättningen av statsråd under
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Perssons tid är inte exceptionellt hög men jämförbar med bl.a. Ingvar Carlsson (Bäck m.fl., 2007: 34-35; Premfors & Sundström, 2007: 97). Flera statsråd menar uttryckligen att de fick sparken av Persson. Persson kunde meddela dem att de skulle få lämna och strax därefter kallade han till presskonferens. Britta Lejon, demokrati- och förvaltningsminister, berättar att det inte
var ett gemensamt beslut att hon skulle sluta vilket Persson angav på presskonferensen (Ruin, 2007: 190; Expressen, 2002-10-20). Erik Åsbrink slutade
också som finansminister 1999. Han fick inte sparken men kände sig tvungen att lämna efter det att statsministern lämnat ekonomiska löften som Åsbrink som finansminister inte skulle kunna gå med på (mer om detta i senare
kapitel) (Ruin, 2007: 191; Aftonbladet, 1999-04-13).

Organisationen
Under Göran Perssons tio år som statsminister genomfördes en rad stora
förändringar i Regeringskansliets struktur. De kan i de flesta fall kopplas
direkt till de utredningar som Ingvar Carlsson, och tidigare moderaterna,
initierade men aldrig gjorde verklighet av. Nedan diskuteras främst tre organisatoriska förändringar: inrättandet av näringsdepartementet, bildandet av
den gemensamma myndigheten Regeringskansliet och omflyttningen av EUfrågorna från utrikesdepartementet till statsrådsberedningen.
När Persson satte samman sin första ”egna” regering 1998 så lades arbetsmarknads-, inrikes-, handels- samt kommunikations- och näringsdepartementet ned till förmån för det som kom att kallas superdepartementet,
nämligen ett sammanhållet näringsdepartement. Här ingick de nedlagda departementen så när som på inrikesdepartementet som delades upp på olika
departementet (Persson, T., 2003: 167). Göran Persson genomförde således
den omorganisation som Ingvar Carlssons äntringsgrupp diskuterade under
åren 1992-1994 men aldrig genomförde. Den grupp som arbetade med ärendet var en mindre skara ministrar: Lena Hjelm-Wallén, Erik Åsbrink och
Thage G Peterson samt statssekreteraren Pär Nuder. Den tidigare statssekreteraren Ulf Larsson ledde beredningsärendet (Persson, T., 2003: 173). Ulf
Larsson lämnade över sin utredning av reformen till Pär Nuder två dagar
före riksdagsvalet 1998. Det var också på statsrådsberedningen som den
fortsatta behandlingen av ärendet skedde. Persson redovisade i en artikel i
DN den 19 september regeringsarbetets omorganisation. Det är dock oklart
när beslut togs i frågan (Persson, T., 2003: 175-176). Thomas Perssons
sammanfattning av Göran Perssons agerande är att han i ett tidigt skede beslutade att han ville göra en förändring och sedan såg till att det utreddes,
men egentligen ändrades aldrig beslutsinriktningen. Det faktum att Larssons
PM aldrig föredrogs för Göran Persson menar Thomas Persson pekar på att
ny information inte inhämtades för att problematisera idén, utan snarare för
att bekräfta statsministerns idé (Persson, T., 2003: 177-178). Perssons utövande av funktionen kan därför karaktäriseras som aktiv och ad hoc. Pers123

son tycks inte noggrant ha studerat utredarens förslag men använde det som
ett led i en process för att befästa en idé som han redan själv utformat.
Thomas Perssons beskrivning över hur arbetet med superdepartementet
kom till är en god illustration över hur Persson arbetade. Det är svårt att fastställa om Persson var så dominant i arbetet som Thomas Persson beskriver,
men han var betydligt mer aktiv och även i detta avseende mindre formalistisk än Ingvar Carlsson, vilket detta avsnitt visar. Perssons inställning till det
nya departementet var att ”vi får väl se om det fungerar”. Dessa argument
liknar idén om att det aldrig är fel att ”ruska om i gamla strukturer” (Persson
i Fichtelius, 2007:71).
En stor reform som genomfördes var att hanteringen av EU-frågorna 1998
flyttades från utrikesdepartementet till statsrådsberedningen. Det första steget mot denna flytt var avvecklandet av europaministerposten vid Perssons
tillträde som statsminister 1996. Under ledning av EU-statssekreteraren Lars
Danielsson inrättades en ny EU-enhet vid statsrådsberedningen. Persson
ansåg sig inte kunna så mycket om EU-frågor och var vid tillträdet därför
mån om att Lars Danielsson fick fortsätta arbeta med EU-frågor i statsrådsberedningen, en uppgift han hade haft hos Ingvar Carlsson (Danielsson,
2007: 59). Danielsson fick i och med detta utnämnande en mycket stark position inom den svenska EU-politiken och har av statsvetare rent av benämnts som en de facto EU-minister (Ruin, 2007: 199). Att ansvaret skulle
flyttas över till statsrådsberedningen hade emellertid diskuterats innan Persson tillträdde som statsminister. Den grupp som Hans Dahlgren ledde och
som undersökte en övergripande organisatorisk reform av Regeringskansliet
under Ingvar Carlsson resonerade också i termer av att EU inte var en tydlig
UD-fråga utan en fråga som berörde alla departement (Persson, T., 2003:
210). I tidigare kapitel nämndes också att Peter Egardt 1994 lämnade ett
förslag till Hans Dahlgren att en överflyttning av dessa frågor skulle ske från
UD till statsrådsberedningen (Egardt, intervju: 2010).
Göran Persson ansåg också att uppdelningen av frågorna i utrikes och inrikes som “otidsenlig” (Persson, 2004: 225. Se också Nuder, 2008: 110):
UD var ohyggligt förälskade i dessa uppgifter. Med rätta. Men det var ju bara
det att det var alldeles uppenbart för alla som kom in i det att detta var inte utrikespolitik i traditionell mening (Persson, intervju: 2010).

Flytten av EU-frågor från utrikesdepartementet till statsrådsberedningen
präglades av en diskussion om att det var ett sätt för Persson att tillskansa sig
mer makt, vilket skapade en konflikt gentemot utrikesdepartementet (Svenning, 2005: 157-160). Persson avfärdar den diskussionen: ”Det där är också
en sådan konstlad motsättning som en del töntar går runt och tror existerar”
(Persson i Fichtelius, 2007: 282). Han menar att det skulle varit fel gentemot
andra departement att låta utrikesdepartementet samordna dessa frågor. Persson kan inte minnas någon hård debatt om saken med utrikesminister Anna
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Lindh utan menar att ”[d]en föll den frukten därför att den var mogen” (Persson, intervju: 2010). Lena Hjelm-Wallén understryker att processen hade
pågått under en längre tid. Hon tog som utrikesminister 1998 initiativ till att
skriva en PM om att frågorna borde flyttas till statsrådsberedningen. Logiken
var att EU-frågorna växte till den grad att det blev orimligt att de skulle hanteras av ett fackdepartement som därmed skulle samordna andra fackdepartement. Skälet till att omorganisationen dröjde var att Anna Lindh tog över
som utrikesminister. Hjelm-Wallén berättade för Lindh om sitt initiativ men
sa även att hon borde vara försiktig, det gick inte att som ny utrikesminister
börja med att direkt släppa EU-frågorna till statsministerns kansli – hon skulle då kunna uppfattas som marginaliserad. Persson ville dock heller inte bidra till att det uppfattades som om han “sänkte” Anna Lindh på något sätt.
Omorganiseringen av EU-frågorna menar Hjelm-Wallén inte hade något att
göra med Göran Persson. Hjelm-Wallén hade drivit den frågan oavsett vem
som var statsminister, ”det hade mognat fram” (Hjelm-Wallén, intervju:
2009).
Lars Danielsson menar dock att det var först när Persson tillträdde som en
diskussion på allvar inleddes om att se över ansvaret för EU-frågorna (Persson, 2003: 211). Det fanns emellertid ett motstånd på UD eftersom man befarade en viss marginalisering av departementets frågor (Danielsson, intervju: 2010). Den nya samordningen av EU-politiken som infördes 1998 bereddes av Nuder och Danielsson. Persson ska dock tidigt ha varit bestämd
över hur han ville ha det (Persson, T., 2003: 220).
Ovanstående beskrivning tyder på att Persson inte var formalistisk i förhållningssättet eller aktiv i hur frågorna utreddes men var ändå mån om att
det skulle göras. Att frågorna flyttades över från UD till statsrådsberedningen under en mandatperiod menar Hjelm-Wallén var ovanligt eftersom ändringar bör vara genomtänkta innan man tillträder, annars tappar man så
mycket tempo (Hjelm-Wallén, intervju: 2009). Detta tyder på att Persson
inte noggrant hade tänkt igenom och inte hade en plan för genomförandet
utan snarare såg en möjlighet att göra det under mandatperioden och tog den.
Det indikerar ett aktivt och ad hoc-betonat utövande av funktionen.
En tredje central organisatorisk förändring som genomfördes var att de
självständiga myndigheter som departementen utgjorde inordnades under ett
gemensamt tak när Regeringskansliet 1997 blev en sammanhållen myndighet. Ombildningen påminner mycket om den som skedde med EU-frågorna.
Olika aktörer hade sedan Carl Bildts regering funderat på att genomföra en
sammanslagning av de olika departementen men inte lyckats. Det var först
Hans Dahlgren, statssekreterare under Ingvar Carlssons sista år som statsminister, som lyckades genomföra projektet 1997 med en grupp som 1996 tillsattes av just Ingvar Carlsson (Erlandsson, 2007: 114, 119). Magnus Erlandsson påpekar att man genom att göra Regeringskansliet till en sammanhållen myndighet med statsministern som ensam myndighetschef gett statsministerns mycket större maktbefogenheter (Erlandsson, 2007: 122).
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Lars Danielsson menar emellertid att det är riktigt att det på papperet förändrat en hel del men att det inte har någon förankring i hur det fungerar i
praktiken. Statsministern ägnade heller inte mycket tid åt frågan men tyckte
att det var praktiskt eftersom de administrativa rutinerna blev mer lätthanterliga (Danielsson, intervju: 2010). Hans Dahlgrens PM, som föreslog en
sammanslagning, är daterad till den 15 maj 1996 vilket innebär att den färdigställdes senast detta datum, d.v.s. två månader efter Göran Perssons tillträde posten som statsminister. Mot denna bakgrund är det inte särskilt troligt att det är Persson som varit drivande i denna fråga även om han välkomnade reformen. I augusti 1996 gav statsministern flera arbetsgrupper uppgiften att arbeta med förnyelsearbetet inom Regeringskansliet (Persson, T.,
2003: 171-172). Beslutet om en sammanslagning av departementen menar
Hjelm-Wallén hade mognat fram och var inte något som Göran Persson drev
på även om han ville att förändringen skulle ske (Hjelm-Wallén, Intervju:
2009).
Att Persson själv skulle ha varit drivande i skapandet av denna organisatoriska förändring som enligt vissa betraktare gav honom mer makt verkar
inte särskilt troligt. Många andra betraktare och forskare har talat om dessa
förändringar som symptomatiska för Perssons stora maktbehov. Hans inblandning verkar dock begränsad och det finns anledning att ifrågasätta bilden av Persson som den som skapade dessa strukturer. Han tycks ha varit
aktiv på så sätt att han välkomnade dess genomförande. Han tycks emellertid
inte ha gjort ordentliga planer för dess potentiella konsekvenser. Dessa hade
redan initierats av andra i tidigare skeden.
Göran Persson menar att förändringen inte hade någon betydelse för rollen som statsminister och pekar på att frågan var ett arv från Ingvar Carlsson
och Hans Dahlgren. Det stora misstaget var enligt Persson att statsministern
blev chef för Regeringskansliet. Det borde istället ha varit statsministerns
statssekreterare. Persson beskriver det som en absurd situation att jämföra
med att ha en VD som chef för sin stab (Persson, intervju: 2010).
Sammanfattningsvis utvecklade Göran Persson ganska snabbt en aktiv/formalistisk inställning till rekryteringsprocessen. Inledningsvis saknade
han erfarenhet men väl bekantad med rollen som statsminister såg han till att
processen hölls nära honom. Organisatoriskt betecknas Perssons deltagande
som aktivt men hans förhållningssätt som ad hoc då organisatoriska förändringar tycks ha genomförts utan systematisk planering från Perssons sida.
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Avslutning
Fälldin, Carlsson, Bildt och Persson valdes till statsministrar under helt olika
förhållanden och äntrade Regeringskansliet med skilda erfarenheter och förväntningar på vad rollen som statsminister skulle innebära. Figur 5 illustrerar
de fyra statsministrarnas utövande av funktionen som regeringsbildare och
organisatör. Beskrivningen rör deltagande i funktionen (d.v.s. vilka rekryteringar som statsministrarna gjort och vilka organisatoriska grepp som tagits)
samt förhållningssätt till funktionen (d.v.s. huruvida de planerat och systematiskt arbetat med rekrytering och organisation).
Figur 6. Funktion 1: regeringsbildare och organisatör
Fälldin (regeringsbildare)
Bildt (organisatör)
Persson (regeringsbildare)

Aktiv
Persson (organisatör)

Carlsson
Formalistisk

Ad hoc
Fälldin (organisatör)
Bildt (regeringsbildare)
Passiv

Utövandet av funktionen som regeringsbildare och organisatör förväntades i
det analytiska ramverket följa samma mönster eftersom delarna betraktades
som två aspekter av ett inledande arbete som statsministrarna förväntades ta
ett helhetsgrepp på. Det har visat sig inte stämma. Endast Ingvar Carlsson
uppvisar ett enhetligt mönster i utövandet av funktionen medan övriga fall är
blandformer. Sammanfattningen sker därför först utifrån funktionen som
regeringsbildare och därefter organisatör.
Tre statsministrar var aktiva i rekryteringen av statsråd och politiska medarbetare: Fälldin, Carlsson och Persson. Både Carlson och Persson resonerade i termer av att man för att kunna regera måste ha ett lag som går att hålla
ihop. Just lagaspekten är något som förenar dem i rekryteringsfasen, och här
skiljer de sig från de två koalitionsledarna i en aspekt som gör dem aktiva.
Initialt var den då oerfarne Persson passiv i funktionen men utvecklade snart
erfarenhet, och efter sina första utnämningar 1996 höll han processen närmare sig själv. Carlsson var genomgående aktiv och hade med sin erfarenhet
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inget behov av att diskutera ens sina första utnämningar. Endast han själv
hade hela bilden klar för sig. Båda dessa statsministrar tycks vidare ha varit
engagerade i rekryteringar av statsrådens statssekreterare. Persson var mer
explicit i detta arbete och är i intervjuer öppen med att han behövde godkänna även statsrådens lag. Ingvar Carlsson är mer försiktig om sin roll men
empirin visar att han hade stort inflytande även här. Den faktor som tycks ha
haft störst inflytande i statsministrarnas aktiva ledarskapsstil är det faktum
att de ledde enpartiregeringar. De behövde inte i något avseende få ett godkännande av kolleger. Carlsson ville också skilja sin process från den som
hans företrädare hade haft, vilket lyfter fram betydelsen av det historiska
arvet. Carlsson och Persson delar också förhållningssätt till funktionen. Utnämningar skedde systematiskt och de förde båda listor över tänkbara rekryteringar. De kan därför båda betraktas som formalistiska. Skillnaden mellan
dem i detta avseende verkar inte vara så stor som det har gjorts gällande i
diskussionen om presidentialiseringen av statsministerämbetet. Bilden av
dem bygger mer på framtoningen hos dem snarare än faktiska skillnader i
utövande av funktionen.
Typ av regering tillskrevs ovan en betydande förklaringskraft avseende
Perssons och Carlssons aktiva ledarskapsstil. Det är därför förvånande att
även koalitionsledaren Thorbjörn Fälldin uppvisar ett aktivt deltagande.
Fälldins deltagande omfattade att avgöra vilka statsråd övriga partier skulle
utse och vilken status politiska medarbetare skulle ha. Typ av regering förklarar naturligtvis det faktum att Fälldin inte kunde utse samtliga ledamöter i
regeringen. Hans alltjämt aktiva deltagande i och formalistiska förhållningssätt till funktionen kan delvis förklaras av hans inställning till politisk konflikt, behov av hierarkier, samt att utfästelser om bl.a. att en ökad andel
kvinnliga statsråd skulle hävdas. Bildt följer i någon mån det förväntade
mönstret hos en koalitionsledare. Han tycks inte ha varit engagerad i övriga
partiers utnämningar. Vad som snarare är slående är det ointresse som Bildt
visade för utnämningar även inom det egna partiet. I likhet med Fälldin tycks
han inte ha haft listor som han arbetade efter. Snarare tvärtom. Han kände
inte ens alla de moderata statsråden inför utnämningarna. De personer som
han rådgjorde med fick öppna frågor om de hade egna förslag snarare än
synpunkter på hans förslag. Bildts ledarskapsstil benämns därför som passiv/ad hoc medan Fälldin benämns aktiv/formalistisk.
Carlssons deltagande som organisatör betecknas som aktivt/formalistiskt
då han var inblandad i genomförandet av organisatoriska förändringar. Han
genomförde systematiska utredningar och förberedde möjligheterna till inrättandet av näringsdepartementet och bostadsdepartementet, hur man skulle
hantera EU-frågorna samt huruvida Regeringskansliet skulle bli en sammanhållen myndighet. Vidare jobbade han systematiskt med förberedelserna för
regeringsövertagandet 1994. Skillnaden mot Persson blir här tydlig. Persson
ärvde flera av de frågor som Carlsson arbetat med men inte genomfört varför
beteckningen av Carlsson är med visst förbehåll. Under Perssons tid genom128

fördes de dock, men inte med någon noggrann analys. Perssons inställning
illustreras bäst av hans uttalande om näringsdepartementet: ”[V]i får väl se
om det fungerar”. Persson betecknas mot denna bakgrund som aktiv/ad hoc.
Thorbjörn Fälldin visar ett tudelat ledarskap. Medan han var aktiv i att
utse statsråd var han närmast motståndare till att tala om organisatoriska
frågor. Fälldins erfarenheter från valet 1973 och vad som beskrivs som en
motvilja mot strategiskt tänkande bidrog till att Fälldin kom till ett regeringskansli utan planer på hur det skulle anpassas till den egna organisatoriska verkligheten. Thorbjörn Fälldin tycks utan grundlig analys ha motsatt sig
att planera inför ett regeringsövertagande. Fälldin godkände det förslag på
organisation av samordningsmekanismen som togs fram av statssekreterarna
med samordningsansvar. Fälldins utövande av funktionen betecknas därför
passiv/ad hoc.
Carl Bildt uppvisar den motsatta kombinationen i dikotomin. Han var
passiv/ad hoc avseende rekrytering men aktiv/formalistisk när det gällde
organisationen. Bildt deltog i den så kallade COMP-G gruppen och lade
grunden för Regeringskansliet och flertaliga andra myndigheter. Vidare inrättades tre nya funktioner: den gemensamma utredningsenheten, den säkerhetspolitiska gruppen samt ekonomigruppen. Mot bakgrund av vad Carl
Bildt ansåg var ett rörigt regeringskansli under Fälldins ledning utan tydlig
struktur arbetade moderaterna under många år med att utreda vilka frågor
som var viktiga vid ett regeringsövertagande. Bildts erfarenheter spelade i
detta fall en avgörande roll för ledarskapsstilen. Det är förvånande att inte
också personfrågor diskuterades mer aktivt. Till och med poster som myndighetschefer diskuterades mer ingående än statsrådsposterna.
Utöver ramverkets faktorer framträder ytterligare institutionella faktorer
värda att lyfta fram. I valet av vilka som skulle väljas till statsråd tycks
statsministrarna i ökande utsträckning ha beaktat jämställdhet inom regeringen som en norm att rätta sig efter. Det är således en institution som till
viss del påverkade deltagande i funktionen men framförallt utfallet. Ytterligare en faktor kan benämnas förväntad tid att regera. Varken Bildt eller Fälldin tycks ha vågat tro på möjligheten att regera mer än en mandatperiod,
något som framgår än mer tydligt i nästa kapitel. Fälldin klev som första
borgerliga statsminister sedan 1932 in i Regeringskansliet och ville föra ut
den politik man gått till val på, utan någon tanke därutöver på organisation
eller person. Bildt ville på intet sätt göra samma misstag som Fälldin gjorde
1976 och försökte klara hela mandatperioden ut. Skillnaden mot regeringarna Carlsson och Persson är påtaglig. De hade arbetat långsiktigt med att skapa olika grupper av nya statsråd som skulle växa till sig i rollen, något som
inte koalitionsledarna hade haft utrymme att tänka på då deras tidshorisont
var tre år. Denna faktor kan ses som en del av det historiska arvet och har att
göra med det långa socialdemokratiska regeringsinnehavet under 1900-talet.
Bildt och Fälldin utgör de facto korta undantag från de socialdemokratiska
regeringarna och det är naturligt att detta är en faktor som också påverkar
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deras egen syn på rollen som statsminister. En annan aspekt av detta faktum
är att åtminstone Fälldin ger uttryck för behovet av att visa folket att man nu
tog deras val på allvar. Med detta ansvar på sina axlar fanns det enligt Fälldin inte tid att ändra i det byråkratiska. Det viktiga var att visa att demokratin
fungerade.
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Kapitel 5: Beslutsfattare

Funktionen som regeringsbildare och organisatör lade grunden för kommande funktion, statsministern som central beslutsfattare. Beslutsfattande är i
flera ledarskapsstudier den centrala dimension som undersöks, ibland den
enda. Här är den en av fyra funktioner men ges något mer utrymme. Deltagande handlar om hur aktiva statsministrarna är i att leda diskussioner, lösa
konflikter, samt i beslutsprocessen. Förhållningssätt handlar om huruvida
statsministern varit mån om hierarkiska och systematiska strukturer för beslut.
Kapitlet visar betydande skillnader mellan samtliga statsministrar avseende både deltagande och förhållningssätt. En övergripande anledning till de
stora variationer som kapitlet visar på är att beslutsformer inte är fastlagda i
regeringsformen. Skillnader finns bl.a. avseende vilken roll statsministern
har i beslutsprocessen och, i synnerhet, vid allmän beredning, samt huruvida
statsministern agerat som medlare mellan alternativ, hållit sig i bakgrunden
eller rent av dominerat processer och möten. Statsministrarna skiljer sig också när det gäller benägenhet att agera utifrån en egen intuition eller vara noga
med att ärenden behandlas i formell ordning.
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Thorbjörn Fälldin
I kapitlet om Thorbjörn Fälldin som beslutsfattare kan flera tydliga drag i
ledarskapsstilen urskiljas. Beslutsprocessen var långsam inom koalitionen
och beslut fattades ofta i den mindre grupp av partiledare som benämndes
Domkapitlet. En långsam beslutsprocess är att förvänta av de institutionella
strukturer som Fälldin verkade inom. En koalitionsregering behöver mer tid
för överläggningar och konflikthantering vilket kan göra att statsministern
agerar som medlare mellan åsikter. Allt detta stämmer in på Fälldin, men
liksom i funktionen som regeringsbildare och organisatör överraskar Fälldin
då han var påtagligt mer aktiv än vad man förväntar sig av en koalitionsledare. Därtill var han noga med korrekta strukturer och systematik i beslutsprocessen, varför hans stil betecknas som formalistisk. Den aktiva/formalistiska
stilen kan förklaras av interaktionen mellan typ av regeringen och Fälldins
kognitiva stil, känsla för kompetens och lämplighet, samt inställning till
politisk konflikt.

Att ena regeringen
Vid regeringsbildningen gjorde Thorbjörn Fälldin en tydlig markering genom att understryka att alla partier skulle vara med i processen och ingen
ställas utanför. Det är en inställning som är genomgående även i funktionen
som beslutsfattare. Fälldin lät statsråden växa in i rollen och gav dem mandat
att fatta beslut i de frågor de ansvarade över. Det var också bakgrunden till
att han inte ändrade departementshemvist för frågor. Inställningen var att det
endast var partiskiljande frågor som han själv skulle hantera (Johansson,
intervju: 2009. Se också Elmbrant, 1991:185; Bohman, 1983a: 212). När
partiskiljande frågor uppkom var det Fälldins lott att försöka medla mellan
parterna. Fälldin strävade efter kompromisser – istället för att bestämt sätta
ned foten i frågor som regeringen inte kunde enas om lät han förhandlingarna dra ut på tiden, vilket kunde resultera i att en lösning kunde framtvingas
som ingen av parterna ville ha. Fälldin såg hellre att alla ”förlorade ansiktet”
än att en enskild person gjorde det (Bohman, 1983a: 213). För att klara av
denna balansakt sökte Fälldin inte stöd för en viss fråga hos ett parti inom
regeringen utan försökte hålla frågor öppna och försäkra sig om att alla hade
chans att ”spela på samma planhalva” (Eliasson, intervju: 2009). Målet att
ingen i regeringen skulle känna sig ställd vid sidan av skapade vissa problem
för Fälldin då hans partikamrater inom centerpartiet ville att centern skulle
vara mer profilerad i regeringen (Johansson, intervju: 2009; Fälldin i Lagercrantz, 1998: 144). I valet mellan att vara ordförande i centerpartiet och
statsminister kände sig Fälldin därmed tvungen att oftast vara statsminister
(Fälldin, intervju: 2009).
Fälldin uppvisade den medlande stil som är karaktäristisk för koalitionsledare. Typen av regering satte i detta avseende ramen för hur Fälldin upp132

levde handlingsutrymmet som statsminister. Fälldin löste emellertid detta
dilemma för egen del genom att använda regeringsförklaringen som underlag
för hur han skulle agera när konflikter uppstod (Fälldin, intervju: 2009). Den
centrala roll som regeringsförklaringen hade för Fälldin framgår också av
Karin Söders bidrag till en antologi om regeringsåren med titeln ”Med regeringsdeklarationen som bas” (Söder, 2001). Fälldins tillit och systematiska
användning av regeringsförklaringen som problemlösande dokument betraktas här som ett formalistiskt drag. Behovet av, och tilliten till, den här typen
av överenskommelser är typiskt för en koalitionsregering, men kan också
betraktas som ett resultat av Fälldins inställning till politisk konflikt. Ett
genomgående drag i denna och andra funktioner är att överenskommelser
skulle hållas. Regeringsförklaringen hade också arbetats fram med mycket
möda och var därför viktig för Fälldin att hålla sig till (Fälldin, intervju:
2009).
Kärnkraftsfrågan, den konflikt som framför alla andra kommit att prägla
Fälldins ledarskap, var därför mycket plågsam för Fälldin. Under valrörelsen
1976 var Fälldin kategoriskt mot kärnkraften och gjorde vid flera tillfällen
tydliga markeringar: ”Jag sätter mig inte i en regering som startar fler kärnkraftverk” och ”Ingen statsrådspost är mig så åtråvärd att jag vore beredd att
dagtinga med min övertygelse” (Svenning, 2010: 38). När de tilltänkta koalitionspartierna efter valet inledde förhandlingar utgjorde kärnkraften den
svåraste nöten att knäcka. Fälldins djupa emotionella engagemang ”paralyserade” Per Ahlmark och Gösta Bohman (Hammerich, 1977: 101-105). Konflikten kokade i slutändan ned till huruvida Barsebäck 2 skulle laddas eller
ej. Fälldin argumenterade att reaktorn inte var laddad och därmed inte heller
skulle laddas. Bohman menade att reaktorn var färdigbyggd och därmed
borde undantas från de övriga reaktorerna som var under uppbyggnad
(Hammerich, 2977: 147-148). I denna ställning låste sig förhandlingarna.
Diskussioner fördes fram och tillbaka i de tre partiorganisationerna. Lösning
infann sig tisdagen den 5 oktober 1976. Gösta Bohman föreslog att Barsebäck skulle kunna laddas om ägaren, Sydkraft, kunde uppvisa ett upparbetningsavtal av utnyttjat kärnbränsle före årsskiftet 1977/1978. Fälldin gick
med på detta men ville tidigarelägga kravet till juli 1977 (Hammerich, 1977:
227). Skrivningen i regeringsförklaringen blev slutligen 1 oktober 1977 (Regeringsförklaringen 1976, återgiven i Hammerich, 1977: 281-287). Fälldin
kunde konstatera att han inte ”nådde ända fram” (Svenning, 2010: 56). Resultatet blev att Barsebäck fick laddas. Som ett resultat av att Fälldin gett
med sig i frågan om Barsebäck 2 följde en debatt om huruvida Fälldin nu
brutit mot sina vallöften. Olof Palme kallade överenskommelsen om Barsebäck ett ”svek” (Svenning, 2010: 56) och Fälldin och centerpartiet fick lida i
opinionen (Fälldin i Lagercrantz, 1998: 150). Kärnkraftsfrågan kom också
att leda till den första regeringen Fälldins fall. I regeringsförklaringen framgick att om opinionen var splittrad i frågan 1978 skulle man ”företa en rådgivande folkomröstning” (Regeringsförklaringen 1976, återgiven i Hamme133

rich, 1977: 281-287). Konflikten mellan partierna djupnade under 1978 och
kulminerade när Bohman vid en presskonferens den 29 september menade
att problemen med villkorslagen till 99 procent var löst. Fälldin upplevde att
Bohman och Ullsten ”hade ett skal omkring sig”.41 Fälldin ville att man nu
skulle använda sig av regeringsförklaringen och ha en folkomröstning, något
Ullsten och Bohman motsatte sig. Fälldin fick aldrig svar på varför de motsatte sig det som de faktiskt överenskommit. Fälldin såg ingen lösning och
meddelade därför regeringen att han, och därmed hela regeringen, skulle
avgå (Fälldin i Lagercrantz, 1998: 249-252).
Redogörelsen om Fälldins inställning till kärnkraften är central. Beskrivningen av Fälldin som en politiker med en inställning till politisk konflikt
som lägger stor vikt vid att löften skall hållas och politiken ska vara juste
försvåras av hanteringen av kärnkraftsfrågan. Fälldin gick uppenbarligen
mot de utfästelser som otvetydigt lovat svenska folket att inga fler reaktorer
skulle laddas. Å andra sidan visar Fälldins hårda hållning vid läsningen av
regeringsförklaringen att bilden av honom som en politiker med den ovan
beskrivna inställningen till politisk konflikt stämmer (se också Svegfors,
2008 för diskussion).
Under regeringstiden löstes öppna konflikter främst bland de politiska
samordnarna från de tre koalitionspartierna. De konflikter som Fälldin hanterade ägde främst rum i mindre grupper och inte sällan mellan de tre partiledarna. I sådana situationer var Fälldin avvaktande och kollegernas temperamentshöjningar bemöttes med tysthet som gjorde att de själva fick rida ut
stormen (Fälldin, intervju: 2009; Hammerich, 1977: 127, 189). Ahlmark och
Bohman kunde gå upp i varv och Bohman kunde rent av storma ut från
sammanträdesrummet. Men Fälldin satt stilla kvar:
Min erfarenhet var att om jag bara lugnt och stilla satt kvar och sög på pipan,
eller vad jag gjorde, kom han tillbaka och vi kunde fortsätta samtalet (Fälldin
i Lagercrantz, 1998: 142).

Gösta Bohman redogör i efterhand för det tålamod med vilket Fälldin agerade skiljedomare mellan honom och Ahlmark (Bohman, 1984: 144, 148-150).
Ahlmarks efterträdare, Ola Ullsten, såg rent av medlingen som Fälldins
främsta uppgift, men han beskriver också att Fälldin lyssnade på olika ståndpunkter och kunde låta sig övertygas i diskussioner (Ullsten, intervju: 2010).
Fälldins insats som medlare tycks ha varit helt avgörande. Stämningen mellan partierna var tidvis mycket dålig och det rådde ”krigstillstånd mellan en
del personer” (Westerberg i Nilsson, 1995: 245). Med tydliga politiska skiljelinjer och uppenbara personkonflikter tog Fälldin rollen som en följsam
medlare mellan de övriga koalitionspartierna. De partiskiljande konflikterna
41

Villkorslagen föreskrev att inga nya reaktorer fick tas i drift om inte kärnkraftsbolagen
kunde visa att det upparbetade materialet kunde hanteras på ett säkert sätt.
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skulle dock komma att bli än värre i det som kom att bli Fälldin II. Under
denna period arbetade rent av Ola Ullsten och Fälldin för att få Bohman som
ny talman så att de kunde bli av med honom (Bergstrand, 2010: 100).
Fälldins öppna och medlande hållning kan förstås mot bakgrund av typen
av regeringen. Materialet tyder emellertid också på att den medlande stilen
inte bara var ett resultat av regeringens karaktär utan också av hans inställning till politisk konflikt. Fälldin hade uppfattningen att politiken skulle vara
rättvis och fri från politiskt spel. Hans partiledarkolleger upplevde att han
inte hade en hårdför ledarstil och inte ägnade sig åt ”maktspråk” eller ”ordergivning” (Bohman, 1983b: 220), vilket överensstämmer med Fälldins syn
på det politiska arbetet. ”Vassa armbågar” eller ”ojusta medel” var inte en
del av politiken (Fälldin i Lagercrantz, 1998: 71). Fälldin passar väl in på
den typ av ledare som har en negativ inställning till politiskt spel och som
försöker att lösa konflikter genom att försöka tillgodose så många aspekter
av en sakfråga som möjligt. Det skiljer sig tydligt från en person som helt
accepterar konflikter (se analytiskt ramverk).

Struktur för beslutsfattande
Det fanns inom koalitionsregeringen ett stort behov av samordning. Samordningsstrukturen kom att bli den viktigaste organisatoriska omstruktureringen
i Regeringskansliet och präglade arbetet mer än den förändrade departementsstrukturen som belystes i föregående kapitel.42
Inom centerpartiet deltog statsråden i riksdagsgruppens möten och likaledes deltog ordföranden i riksdagsgruppen när centerpartiets statsråd hade
tisdagsmöten (Gunnarsson, 2001: 228). Samordningen skedde således i flera
led: genom partiledarna, statssekreterarna i regeringen och riksdagsgrupperna, samt genom veckovisa möten mellan grupp- och kanslichefer. Trepartiregeringens representanter i de olika riksdagsutskotten möttes också för att
förebreda sig inför utskottssammanträden (Ekström, 2001: 205-206). Samordningskanslier gav sitt godkännande för ett beslut och de frågor som inte
kunde lösas fick skjutas till de partiledaröverläggningar som kallades Domkapitlet. Hit hänfördes frågor som man inte kunde komma överens om på
statssekreterarnivå eller i av statssekreterarna tillsatta ad hoc-grupper. Frågor
av denna art kunde också tas upp i allmän beredning (Statsrådsberedningen,
PM: 1977-01-23).
Beslutsformerna är nedtecknande i en PM (Statsrådsberedningen: 197701-23) och beslutsfattandet var i detta avseende formalistiskt, vilket är att
vänta av en koalitionsregering. I departementen infann sig emellertid en
irritation mot samordningskanslierna då de dök in i en fråga och störde den
42

Samordningsstrukturen är ett sätt att ena regeringen men här beskrivs den faktiska strukturen till skillnad från föregående stycke som behandlade Fälldins övergripande hantering av
konflikter.
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annars hierarkiska processen inom Regeringskansliet. Det fanns dock en
förståelse för att det var tvunget att vara så. I samordningskanslierna togs de
heta diskussionerna och många av konflikterna. De kunde också hanteras
mellan sakkunniga och statssekreterare för att så småningom komma upp till
hela regeringen (Eliasson, intervju: 2009).
Hur mycket som behandlades i Domkapitlet är tvetydigt bland källorna.
Fälldin och hans statssekreterare Gösta Gunnarsson framhäver att delegeringen var omfattande och att statsråden fick ta hand om de flesta frågorna
(Fälldin i Lagercrantz, 1998: 215; Gunnarsson, 2001: 231). Den bilden ställs
mot den bild som ges av dåvarande kommunikationsminister under Fälldin
II, Ulf Adelsohn. Han menar att han inte kan komma ihåg en gång som
Domkapitlet lät statsråd göra upp på lägre nivå (Adelsohn, 2001: 122 samt
Bohman, 1983a: 212). Det är i detta fall svårt att veta vilka källor som är
mest tillförlitliga. Det finns i vissa avseenden tendentiösa aspekter. Medan
Fälldin och hans nära medarbetare troligen vill framföra att delegeringen var
omfattande har inte Adelsohn och Bohman några tydliga motiv till att framföra motsatsen. Vad som i viss mån styrker Adelsohns utsaga och således
pekar mot att Fälldin var aktiv i deltagandet är att det av andra utsagor framgår att Fälldin trivdes i mindre beslutsgrupper såsom Domkapitlet. I den lilla
gruppen var Fälldin mer bekväm: ”[I] den lilla kretsen blir det samtal, i en
större krets blir det deklarationer” (Fälldin i Lagercrantz, 1998: 180). Om
han ansågs vara kompromissande i den stora gruppen omskrivs han som
dominant i mindre grupper med ett sätt att se saker och ting i rätt och fel
(Elmbrant, 1991: 297. Se också Ekström, 2001: 214). 43 I samtalsboken med
Lagercrantz menar han att han själv inte kan avgöra huruvida han var dominant i den lilla gruppen eller inte, men han håller med i påståendet att han
ville hålla visst avstånd till sina medarbetare. Hans egen analys är att detta
kan bero på brister i hans ”personlighetsutrustning”. Fälldin hänvisar flera
gånger till att han upplevde att han hade en bristande social kompetens och
att detta kan ha lett till att han höll sig för sig själv (Fälldin i Lagercrantz,
1998: 180-181). Den upplevda bristen på social kompetens resulterade också
i att Fälldin oftast inte ville be om hjälp hos sina medarbetare, eller gav dem
beröm. Han ska vid ett tillfälle ha utbrustit att ”[d]et är ett helvete att hålla
sin rådgivare ifrån sig” (Elmbrant, 1991: 193). I detta avseende spelar naturligtvis typen av regeringen återigen en central roll. Fälldins egen inställning
till sin egen kompetens och lämplighet, här kännetecknat av en upplevd brist
på social kompetens, tycks också vara av stor betydelse
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Elmbrant lyfter fram ett drag hos Fälldin som inte står att finna någon annanstans, att han
såg saker och ting i svart och vitt. En möjlig läsning av Elmbrant är att han menar att Fälldin
hade en stark grundläggande åsikt om rätt och fel. Avhandlingen pekar snarast på att Fälldin
tvärtemot vad Elmbrant säger inte såg beslutsfrågor i rätt och fel utan försökte styra mellan
argument vilket visar på en kognitiv stil som var öppen för resonemang.
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Beslutsprocess
Visst led jag av långsamheten i beslutsgången mitt i den Lützen-dimma som
pipröken spred över regeringens tre partiordförande. Inte sällan drog han ut
på samtal och beslut så orimligt länge att förhandlingarna nästan blev surrealistiska. Timmar, dagar och veckor kunde sega sig fram utan att vi kom till
resultat. Sådant är absurt med de arbetskrav som modern politik ställer på
sina utövare och deras tidtabeller (Ahlmark, 2011: 268).

Den ofta långsamma beslutsgången i koalitionsregeringen är vida omvittnad.
Det är en naturlig följd av Fälldins försök att agera som konfliktlösare och
ena regeringen kring beslut som beskrivs ovan. Förklaringarna till beslutsprocessen finns dock i både institutionella faktorer och i Fälldins personlighet. Fälldins ställning beskrivs av medarbetare som tydlig, och den långsamma processen, eller långbänkarna, berodde inte på ”oförmåga att ta ställning och fatta beslut för egen del” (Johansson, 2001: 234. Se också Eliasson,
intervju: 2009). Det var enligt kolleger strukturerna som ledde till att beslutsprocessen var omständlig. Eliasson beskriver dilemmat:
Samma parti kan inte alltid vinna och andra partier kan inte alltid förlora.
Man måste hela tiden ha en terrorbalans i framgångar och motgångar (Eliasson, intervju: 2009).

Samtidigt som Fälldin själv visste vad han ville var han tvungen att lirka
med övriga kolleger för att inte avslöja var han själv stod i en fråga (Johansson, intervju: 2009). Eliasson beskriver hur denna struktur, i kombination
med att kärnkraftsfrågan var så överskuggande, kom att bidra till den långsamma processen. ”[D]en låg som en våt trasa över samarbetet och försurade
mycket av samarbetet också i andra frågor” (Eliasson, intervju: 2009. Se
också Ullsten, intervju: 2010).
Typen av regering spelade också roll för debattklimatet i den allmänna
beredningen. Många frågor kunde inte avgöras på plats därför att enskilda
ministrar inte ville spela ut sina kort inför de andra två partierna då de inte
visste var de hade sina partikolleger i en viss fråga. Det fanns också en ovilja
att gå emot statsrådskolleger då situationen skulle kunna vara den omvända i
en annan fråga. Det var bättre att vara tyst ibland och låta samordningskanslierna eller partiledaren ta de svåra diskussioner (Eliasson, intervju: 2009).
Koalitionsregeringen spelade följaktligen en roll för känslan inom regeringen. Utåt stod de för samma politik men internt var de tre klara enheter som
hela tiden positionerade sig mot varandra (Eliasson, intervju: 2009; Molin,
2001: 170-171). De tre koalitionspartierna upplevdes också åtskilligt mer
skilda i grundläggande ideologiska ställningstaganden än vad de är idag (Johansson, intervju: 2009). Den andra trepartiregeringen som bildades fungerade bättre än de föregående mycket tack vare att kärnkraften inte längre var
en bromskloss i regeringsarbetet, eftersom man hade enats om att hålla en
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folkomröstning till följd av olyckan i Harrisburg 1979 (Ruin, 2007: 144).
Flera personer som var aktiva under de tre regeringarna menar att den sista
regeringen, Fälldin III, bestående av folkpartiet och centerpartiet, var den
mest lättarbetade.44 Nu behövdes inte en formell struktur i lika stor utsträckning och avstämningsarbetet tycks ha skett mer gentemot det egna partiet
genom riksdagsgruppen (Molin, 2001: 170. Se också Fälldin i Lagercrantz,
1998: 148; Söder, 2001: 94-95). Den reella politiska splittringen mellan partierna bidrog även till att Fälldin ansträngde sig olika mycket i beslut beroende på om de kom från centern eller övriga partier. Förslag som kom från
de centerpartistiska kollegerna behövde han inte läsa lika noga som de som
kom från moderaterna och folkpartiet (Fälldin i Lagercrantz, 1998: 173-174).
I regeringarna Fälldin spelade antalet partier som ingick i koalitionen uppenbart en roll för statsministerns ledarskapsstil, vilket överensstämmer med
mönster som presenterades i det analytiska ramverket (se Frognier, 1993:
64).
Ovanstående pekar mot att institutioner förklarar en betydande del av
Fälldins inställning till beslutsprocessen och varför denna kännetecknades av
utdragna diskussioner. Fälldins personlighet kom emellertid att spela en kanske än mer betydelsefull roll. Inställningen till politisk konflikt, inställningen
till den egna kompetensen och lämpligheten, samt Fälldins kognitiva stil
tillskrivs stor betydelse.
Thorbjörn Fälldin såg det föga överraskande som en central del av sitt
jobb att vara påläst. Men hans behov av information gick mycket långt och
var rent av den aspekt av jobbet som upptog mest av hans tid, d.v.s. att ”göra
relevanta fakta tillgängligt” (Fälldin, intervju: 2009). Redan som nybliven
partiledare 1971 var Fälldin på det klara med faran att förhastat ta ställning
till förslag: ”Det avgörande var hur stabil kunskapsgrund man hade att stå
på”. Han drev endast på i en fråga om han hade tillräckligt med kunskap –
om han inte hade det var han mer avvaktande. Han var öppen för ändringar i
ett förslag och var intresserad av nyanser i besluten som kunde göra skillnad
(Fälldin i Lagercrantz, 1998: 78-79). Fälldin hade något av en inbyggd motvilja mot att fatta snabba beslut om han själv inte var fullt införstådd med
vad beslutet innebar. Den tidigare arbetsmarknadsministern Ingemar Eliasson beskriver det som att Fälldin var tvungen att ”känna att de gått igenom
hans blodomlopp och hans hjärnvindlingar” (Eliasson, intervju: 2009). Till
skillnad från sin företrädare, Gunnar Hedlund, var Fälldin också mån om att
förankra beslut hos riksdagsgruppen så att personerna där visste vad som
pågick inom regering (Gunnarsson, intervju: 2009). Den växande pressen
från media att fatta snabba beslut trots att beslutsunderlaget inte var tillräckligt upplevde han därför som ett stort problem (Fälldin i Lagercrantz, 1998:
44

Detta går emot vad Elmbrant kommit fram till och som pekar mot att det under den sista
regeringen var Fälldin som var alltmer irriterad och att medarbetare inte alltid vågade ge
honom raka besked om vad som hände i landet (Elmbrant, 1991: 259).
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78). Han ägnade inför beslut ansenlig tid åt att läsa grundläggande fakta om
ärenden och framförallt den förslagstext som fanns i promemorior. Den
övergripande idén bakom den intensiva informationssökningen var att han
ansåg att ju mer fakta han kunde presentera desto lättare var det att få igenom ett ärende, och då kunde också de som varit med och beslutat känna att
de beslutat om något konkret (Fälldin, intervju: 2009).
Av särskild vikt var justitieministerns upplysningar och till honom gick
Fälldin när han kände sig rådvill (Fälldin, intervju: 2009). Fälldins tillit till
justitieministern, Sven Romanus, hänger samman med att han upplevde de
formella beredningsprocesserna som mycket viktiga. Frågor skulle beredas
på ett korrekt sätt och han var på så sätt mycket noga med de juridiska
aspekterna. När han talade med justitieministern kunde Fälldin också ändra
ställning då hans stöd var grundläggande för hur han skulle fatta beslut (Johansson, intervju: 2009).45 Det formalistiska draget i Fälldins utövande av
funktionen som beslutsfattare blir i detta avseende tydligt. Det präglas av
Fälldins kognitiva stil, och hans tillit till justitieministern speglar också hans
inställning till politisk konflikt och vikten av korrekthet i det politiska arbetet, vilket känns igen från föregående funktion.
Fälldins behov av information satte naturligtvis också en prägel på hur
medarbetare arbetade och vad som förväntades av dem. Fälldin var själv ofta
mycket påläst och krävde detsamma av sina medarbetare. Vissa kunde bli
rädda av Fälldins krav på att de skulle vara pålästa, och hans statssekreterare
kunde då gå in och säga att ”de är unga och oerfarna, du kan inte ställa sådana krav på dem” (Johansson, intervju: 2009). Bilden går något isär om Fälldins informationsbehov. Enligt statssekreteraren Göran Johansson var det en
starkt överdriven bild. Det var enligt honom de personer som inte var pålästa
som förde fram ryktet att han läste för mycket och inte agerade på politisk
intuition (Johansson, intervju: 2009). Omdömena från hans kolleger och
medarbetare belyser både positiva och negativa aspekter. Moderatledaren
Gösta Bohman framhäver detaljkunskapen som ett tecken på att Fälldin hade
djup respekt för regeringens arbetsprocess (Bohman, 1991: 616). Carl Bildt
menar att implikationen av att dra ärenden i långbänk var att det vid tillfällen
”räddade regeringen”. Han säger samtidigt att det inte var rationellt att Fälldin försökte förstå alla detaljer själv (Bildt i Rydén, 1983: 39). Medan flera
medarbetare såg uppenbara problem med att Fälldin, trots att han var koalitionsledare, var så noggrann med detaljer fanns det också ett mycket stort
förtroende för honom. Flera kolleger beskriver honom som en ”hederlig” och
”genomärlig” person (Ahlmark, 2011: 269; Eliasson, intervju: 2009). Samti-

45

I slutet av den Bildtska mandatperioden uppmärksammades detta också av en statssekreterare som i en PM redovisade: ”Det har omvittnats att Fälldins föreställning om juridikens
väsen gav justitieministern i dennes regeringar ställning som skiljedomare i politiska tvister.
Rollen utövades olika beroende på bakgrund och temperament hos justitieministern i fråga.”
(Egardts arkiv, 1994: j).
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digt som det fanns en respekt för hans intentioner fanns det alltså en kritik
mot det sätt på vilket det tog sig uttryck.
Fälldin var således själv en central informationsnod i beslutsprocessen
och han utvecklade en känsla av att veta inte bara hur en fråga fungerade i
sig utan också hur den passade in i den övergripande politiken. Den teknik
som Fälldin utvecklade för att skaffa sig djuplodande kunskap kom att kallas
Ramviksmetoden efter Fälldins hemort. Fälldin kunde vid allmän beredning
ställa uppföljningsfrågor på en föredragning om hur förslaget skulle komma
att påverka exempelvis snickaren i Ramvik för att på så sätt förstå beslutens
innebörd på individnivå (Gunnarsson, 2001: 223; Wirtén, 2001: 325). Metoden handlade om att Fälldin sökte få helhetsperspektiv på åtgärder. Det finns
många goda illustrationer på Fälldins sätt att söka kunskap med denna metod.
Ingemar Eliasson föredrog vid ett tillfälle ett åtgärdspaket som handlade
om beredskapsarbete, vilket inkluderade ett förslag om att trafiksäkerheten
kunde ökas genom dikesröjning vid väggrenen. Fälldin tyckte det var ett bra
initiativ men frågade direkt: ”När ni gör det har ni en flistugg med då?”.
Fälldin ville veta att arbetsmarknadspolitiken var kopplad till energipolitiken
vilket skulle vara fallet om en flistugg kunde användas för att omvandla den
röjda massan till pellets (Eliasson, intervju: 2009). Fälldin använde också
tillfällen då ärenden drogs för att själv skaffa sig argument. Som statssekreterare drog Bengt Westerberg exempelvis vid ett tillfälle en fråga rörande
skatter för Fälldin. Westerberg pressades hårt av Fälldin och gick uppgiven
från dragningen med en känsla av det inte skulle bli något av ärendet. På den
allmänna beredningen visade det sig att Fälldin istället lärt sig Westerbergs
argument och använde dem i diskussionerna i regeringskretsen (Westerberg,
intervju: 2010).
Ramviksmetoden är ett utslag av Fälldins kognitiva stil men hans kompetens i meningen formell utbildning spelar också roll. Fälldins inställning var
att formell utbildning inte nödvändigtvis var bättre än kunskap från det vardagsliv han representerade. Han gjorde därför själv valet att bl.a. i debatter
inte försöka spela på samma planhalva som företrädare från andra partier
med hög akademisk utbildning (Fälldin i Lagercrantz, 1998. 163). I intervjun
för denna avhandling finns rent av en viss misstänksamhet över att låta akademiker ta över arbetsprocesser vilket var ett skäl till användningen av Ramviksmetoden. Fälldin säger:
Du vet att de människor som suttit och berett ärenden ute i departementen,
det var i nio fall av tio akademiker. Det är klart att de är präglade av den miljö som de levt i fram till att de kommit så långt att de var föredragande i regering. Det där märkte jag ju (Fälldin, intervju: 200).

Mot bakgrunden av att det fanns en likriktning bland medarbetarna fann
Fälldin ett behov av att lyfta in andra perspektiv. Det var dock inte bara en
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nyfikenhet och en kognitiv stil som gav upphov till hur beslutsprocessen såg
ut. Det som benämns som Uppsala möte 1973 spelade en avgörande roll.
Fälldin förordade vid mötet ett förslag om sammanslagning av centern och
folkpartiet. Han hade tidigare lanserat förslaget för partistyrelsen och kände
att det fanns stöd för det. Förslaget sköts emellertid ned vid förtroenderådsmötet i Uppsala och Fälldin tog illa åt sig av missbedömningen:
Jag har flera gånger sagt, och det är min uppriktiga mening, att jag blev skadeskjuten av vad som hände. Genom att så grundligt ha misstagit mig på vad
partifolket tyckte i denna fråga blev jag därefter osäker i de flesta sammanhang. Jag hade förut känt mig trygg när jag varit ensam och ändå måste ta ett
beslut. Jag kände vart jag skulle gå. Nu försvann tryggheten och jag blev villrådig. Det självförtroende som man måste ha för att kunna arbeta som politisk ledare minskade (Fälldin i Lagercrantz, 1998: 109).

Erfarenheten tycks således ha satt spår i Fälldins känsla för kompetens och
lämplighet i funktionen som beslutsfattare. En osäkerhet och ovilja att uppleva liknande nederlag kan ha varit en central faktor för hur funktionen som
beslutsfattare utövades som statsminister. Enskilda politiska framgångar
eller misslyckanden är inte en utpekad faktor i det analytiska ramverket. Det
finns emellertid en tradition inom ledarskapsforskning att ta till vara på just
denna aspekt då det anses prägla utvecklingen av ledarskapsstil (se Barber,
1992).
Sammanfattningsvis kännetecknas Thorbjörn Fälldins ledarskapsstil som
beslutsfattare av ett högt engagemang. Hans deltagande i funktionen betecknas som aktivt då han inom koalitionen agerade konfliktlösare och försökte
finna utvägar som alla kunde leva med politiskt. Han var också mycket noggrann med att resonera om förslag och utveckla dem där han kände att de
inte stämde överens med regeringens övergripande politiska mål. Det illustreras bäst av den s.k. Ramviksmetoden. Hans förhållningssätt betecknas
som formalistiskt då han var noga med att beslut fattades i rätt ordning, och
när han kände sig osäker rådgjorde han med justitieministern. På så sätt fick
han reda på vilka ramar han hade att förhålla sig till. Fälldins stil förklaras
dels av typen av regering men även av hans personliga erfarenheter och inställning till konflikt och information.
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Ingvar Carlsson
Kapitlet om Ingvar Carlssons utövande av funktionen som beslutsfattare
innehåller även kopplingar till hans utövande som regeringsbildare och organisatör. Det som tydligast står ut är hans eget förhållningssätt till funktionen, som betecknas som formalistiskt. Formella regler och beredningsprocesser var centrala för Carlsson, liksom tydlighet i hur beslut skulle kommuniceras vid möten. Hans deltagande betecknas övergripande som passivt men
kapitlet visar att det finns skäl att problematisera den bilden av Carlsson.
Passiviteten består främst i den omfattande delegering som kännetecknande
Carlssons regeringar, men också en mer tillbakadragen roll vid diskussionsfora såsom allmän beredning. Carlssons stil ligger emellertid i linje med en
ledare med en inställning till politisk konflikt som, liksom i fallet Fälldin,
präglas av en vilja att tillgodose så många förslag som möjligt. Därtill hade
Carlsson en kognitiv stil som kännetecknas av att vara öppen för att diskutera olika synsätt på förslag. I kapitlet om Carlsson som beslutsfattare framträder också tydligare än i något annat kapitel en statsministers behov av att
aktivt förhålla sig till sin företrädare, i detta fall Olof Palme.

Att ena regeringen
Ingvar Carlssons målbild var att ha en ledarskapsstil som här betecknas som
passiv. Carlsson ville vara lagledaren som delegerade, stimulerade och visade förtroende. Hans avsikt var därmed att själv inte ta plats utan lämna rum
till sina statsråd att utvecklas (Carlsson, 1999: 47; Carlsson, 2003: 627).
Efter mordet på Olof Palme funderade Carlsson noga igenom vilken stil han
skulle ha som ledare. Valet var enligt hans resonemang att antingen försöka
kopiera Olof Palmes stil eller välja sin egen mer lagledande roll. Redan i
unga år hade Ingvar Carlsson fascinerats av ledarskap och även haft möjlighet att praktisera det. Han valde därför att agera utifrån sina egna förutsättningar, och då var lagledaren den beteckning som överensstämde bäst med
hans uppfattning om ett effektivt ledarskap. Det var en stil som var baserad
på de erfarenheter han vunnit hos sin politiska lärofader Tage Erlander
(Carlsson, intervju: 2009). Carlsson beskrev 1989 sin ledarskapsstil som ett
resultat av just det egna valet snarare än ett uttryck för sin personlighet (DN,
1989-01-19). Det historiska arvet i termer av företrädarens betydelse för
ledarskapsstil är tydligt. Carlsson kände ett stort behov av att distansera sig
från Palmes stil och antog därför en mer lagledande roll trots att den lagledande stilen bröt mot vad Carlsson uppfattade som normen för ledarskapsstil. Carlsson uppfattade att 1980-talet präglades av ett ideal som mer liknande den starka ledaren snarare än lagledaren. Särskilt media ville ha en
ledare som pekade med hela handen och som inte delegerade frågor till sina
statsråd: ”Det stämde inte så lysande bra överens med vad jag tyckte”
(Carlsson, intervju: 2009). Trycket från en ökad massmedialisering och den
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allmänna politiska stämningen överskuggas av Carlssons inställning till hur
hans ledarskap skulle vara. Distanseringen från Olof Palmes ledarskapsstil
och Carlssons egen ovilja att försöka efterlikna Palme är något som är återkommande i Carlssons ledarskapsstil. I detta avseende uppstår i fallet Carlsson en paradox; betoningen vid kontinuitet hos socialdemokratiska ledare
och behovet av den individuella särarten:
Denna kombination av förmåga att lyssna, delegera, besluta och handla har
socialdemokratiska ledare, och därmed regeringschefer, tränats i under hela
detta sekel. Vår skola har varit SSU, studentförbund, partiorganisationer,
fackförbund och regeringskansli. Resultatet har blivit en så gott som identisk
ledarstil; de skillnader som funnits har handlat om framtoningen i framförallt
medierna, icke om synen på ledarskapet eller hur det faktiskt utövats (Carlsson, 1990: 379-380).

Carlsson beskriver i uppsatsen från 1990 socialdemokratiska ledare som
stöpta i en gemensam form och att de alla ”skaffat sig ett eget handlingsutrymme genom att visa förtroende för de statsråd de valt låta ingå i sina regeringar” (Carlsson, 1990: 379). Det är en institutionalistiskt grundad förklaring
där ledarskapsstil formas genom fostran i partiet där gemensamma värderingar förs vidare. Om Carlsson ansåg att detta var fallet finns det inte heller
något skäl till att han kände sig tvungen att göra ett val mellan Palmes ledarskapsstil och sin egen. Paradoxen i Carlssons resonemang tydliggör en konflikt inom socialdemokraterna. Å ena sidan är det av vikt för Carlsson, och
möjligen andra ledare, att visa på kontinuiteten inom socialdemokratin. Om
man röstar på socialdemokraterna ska man veta vad man får för ledarskap.
Det finns i källkritiska termer således tendensproblem i den typen av utsagor
då det är rimligt att tro att företrädare för ett parti vill betona kontinuitet. Å
andra sidan hade Carlsson personligen behov av att visa att han var sin egen
och hade en personlig ledarskapsstil.
Trots att det finns tydliga gemensamma nämnare mellan Carlsson och
Palme – bl.a. den övergripande inställningen att ansvar skulle delegeras (se
Ruin, 2007) – framträder också tydliga skillnader. Carlsson var en ledare
som litade på statsrådens förmåga att hantera frågor och fick dem att lita på
sin egen förmåga så att de inte behövde diskutera med honom (Dahl, intervju: 2009; Feldt, intervju: 2009; Svenning, 2005: 155, 157, 160). När ett
statsråd väl invigts i laget gavs således denna person förtroendet att hantera
sitt område (Feldt, intervju: 2009). Den omfattande delegeringen är vida
omvittnad. När Mona Sahlin första dagen som arbetsmarknadsminister 1990
pratade med Carlsson klargjorde han att om hon ville något skulle hon ta
kontakt. Han skulle inte komma med goda råd till henne (Sahlin, 1996: 99).
På ett område, utrikespolitiken, var delegeringen inte en realitet för Palme.
Palme sägs ha arbetat med och i flera fall dömt av utrikesdepartementets
frågor särskilt under tiden som Lennart Bodström var utrikesminister (Elmbrant, 1989: 296-298; Feldt, intervju: 2009; Ruin, 2007: 108). Carlsson var
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också inom detta område mån om att inte försöka kopiera Palmes sätt att
hantera utrikespolitiska frågor utan var mån om att allt hanterades i korrekt
ordning utan hans direkta inblandning på utrikesdepartementet (Kratz, 1996:
123-124).
Den delegerande stilen medförde inte bara ros utan också ris och problem
för Carlsson. Mona Sahlin framhäver att Carlsson var ”unik” som ledare i
det att han valde att själv inte stå i rampljuset. Baksidan av detta mynt var att
Carlsson inte var så “krävande, synlig och närvarande i sin ledarstil” (Sahlin,
1996: 125-126). Rollen som konfliktlösare skymde därmed hans roll som
förnyare av det socialdemokratiska partiet, enligt Mona Sahlin (Kratz, 1996:
249). Carlsson antog en mer tillbakadragen roll under den politiska debatten
och var exempelvis under krisförhandlingarna med moderaterna i början av
1990-talet mer ordförande, medan kollegerna Ingela Thalén och Mona Sahlin lyfte fram idéer (Kratz, 1996: 88). De yngre statsråden gavs mandat att
besluta och alla välkomnades i beslutsprocesserna. Det var i sig ett tillvägagångssätt som Sahlin menar gick emot den kultur som rått inom regeringen
under Palmes tid. Att få flera åsikter tycks således ha varit viktigt. Carlsson
var inte rädd för att ha starka personer omkring sig utan såg snarare det som
ett stöd i arbetet. Kollegan Mona Sahlin lyfter emellertid fram att han var
godtrogen och trodde att alla ville väl, och att han var konflikträdd: ”Han
försöker gärna lägga ut en filt över oroshärdar” (Kratz, 1996: 249).
Den relativt undanskymda rollen ger vid handen att Carlssons förhållningssätt till funktionen var passiv. En indikator på en passiv ledarskapsstil
anges i ramverket också vara en tillbakadragen roll vid konflikter. I detta
avseende finns olika utsagor. Som nämns ovan var Carlsson inte rädd för att
omge sig med personer med starka viljor. Författarens tolkning av de beskrivningar som ges av Ingvar Carlsson är att han inte såg konflikter och
internt taktiserande som en del av politiken. Hans inställning till politisk
konflikt, som han delar med Fälldin, är således att det inte hör hemma i politik. Det är ett drag som återkommer i utövandet av funktionen som kommunikatör. Mona Sahlins omdöme om Carlsson som konflikträdd bör emellertid
problematiseras. Carlsson tycks i detta avseende snarare ha haft en metod för
att lösa konflikter som var försiktig. Feldt beskriver det som att Carlsson inte
var konfrontatorisk men lyckades med övertalning lösa konflikter. Feldt
menar att han hade ”ett sätt att tala med folk som gjorde att de ibland var
nöjda med att de inte fick något” (Feldt, intervju: 2009). Bilden av en konflikträdd statsminister får heller inte medhåll av kollegan Birgitta Dahl som
beskriver honom som en försiktig general, men inte konflikträdd (Dahl, intervju: 2009). Feldt säger tvärtom att han var mindre konflikträdd än Palme,
särskilt när det gällde personfrågor där Palme hade svårt att avskeda statsråd.
Detta ska dock också ha gällt i sakfrågor men till skillnad från Palme blev
Carlsson aldrig arg utan löste konflikter enligt regelverket. Feldt klargör
ledarskapsstilen, och återigen framträder en formalistisk stil:
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Han gick alltid lite formellt till. Följde regelverket i en organisation, man
trampade inte på den som ligger men det kunde han tala om att det där kan vi
inte göra (Feldt, intervju: 2009).

Carlssons stil tycks i detta avseende utmana den uppdelning som görs i denna avhandling i de dubbla dikotomierna. Medan han till synes var passiv i
konflikter var hans förhållningssätt formalistiskt. I Carlssons fall tycks det
formalistiska förhållningssättet ha gett som resultat att han fick som han
ville. Denna motsägelse diskuteras vidare i avslutningen till detta kapitel
samt i slutsatserna.

Struktur för beslutsfattande
I kapitlet om Ingvar Carlsson som regeringsbildare och organisatör framgår
att Carlsson var systematisk och organisatoriskt orienterad, en stil som i avhandlingen benämns formalistisk. Tilltron till arbetsgrupper ger ytterligare
stöd för beteckningen av Carlsson som formalistisk i förhållningssättet till
funktionen som beslutsfattare. Kjell-Olof Feldt säger:
Det ska skapas arbetsgrupper. Det ska förankras. Det ska liksom flyta i ett
schema vilket gör att processen ofta tar tid och ibland flyter ut och det blir
väldigt många meningar som torgförs och det blir alltför många som ska vara
med (Feldt, intervju: 2009).

Utöver formella utredningar tillsattes interdepartementala arbetsgrupper som
skulle reda ut frågor som regeringen inte kunde komma överens om, eller
saknade beslutsinriktning i. Kjell-Olof Feldt upplevde att de många arbetsgrupperna i praktiken tog över delar av regeringens arbete. Ett generellt problem med arbetsgrupperna var att statssekreteraren handlade i statsrådets
namn, men inte sällan saknade statsrådet självt kunskap om arbetsgruppens
arbete. Under hösten 1987 tillsattes grupper som skulle hantera hela politikområden – social-, miljö- och bostadspolitik. Arbetsgrupperna leddes av
statsrådens statssekreterare. Statsrådsberedningen statssekreterare och fackdepartementen formade i detta arbete en enad front mot finansdepartementet.
Finansminister Kjell-Olof Feldt upplevde därmed att den traditionella axeln
mellan finansdepartementet och statsrådsberedningen var bruten. Ingvar
Carlsson meddelade emellertid att han saknade kännedom om sin statssekreterare Kjell Larssons arbete och att ett missförstånd uppstått om finansdepartementets ställning gentemot övriga departement. Därmed kunde kris avvärjas vilket annars hade varit fallet, enligt Kjell-Olof Feldt (Feldt, 1993: 165166). Finansdepartementet lämnade arbetsgrupperna eftersom Feldt inte
ställde upp på att finansdepartementet skulle tvingas ta strid med fackdepartementen via statsministerns ombud (Feldt, intervju: 2009). Delegeringen till
Larsson var omfattande och Feldt upplevde att Larsson blev en ”tredje kraft”
mellan honom och statsministern. Att komma förbi Larsson blev mycket
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tidsödande (Feldt, 1991: 341-343). Den roll som Kjell Larsson fick av Ingvar
Carlsson är alltjämt oklar för Feldt:
Jag blev aldrig riktigt på det klara med deras relation och jag skulle aldrig acceptera att jag hade en statssekreterare som sprang omkring och körde ett
eget lopp. […] Han hade ju det här väldigt stora behovet att allt skulle flyta
samman. Alla informationsvägar skulle vara formellt clearade. Det är ett
mysterium med Kjell Larsson (Feldt, intervju: 2009).

Grupperna beskrivs som ett uttryck för Carlssons tro på organisationen som
en väg att lösa svåra problem. Grupperna med ”superministrar” kunde dock
inte bidra till det eftersom de vanliga problemen med spänningar mellan
finansministern och fackdepartementen uppstod i alla fall (Feldt, intervju:
2009).
Under sommaren 1988 planerade Carlsson ytterligare förändringar i Regeringskansliets beslutsordning. Med motiveringen att det gick för ”trögt”
och för ”långsamt” med flera statsråd som inte engagerades i reformarbetet
på det sätt som Carlsson ville kom han på idén att skapa nya strukturer inom
Regeringskansliet (Feldt, 1991: 454; Feldt, intervju: 2009). Det var under
några dagar på Harpsund kring årsskiftet 1989/1990 som Carlsson förverkligade den nya organisationen bestående av tre grupper som inrymde de flesta
av departementens sakfrågor: tillväxtgruppen, välfärdsgruppen och utrikesoch säkerhetsgruppen (Carlsson, 2003: 287). Carlsson beskrev i ett inlägg
1990 den nya organisationen som ett bidrag till en framtidsinriktad politik
och att den skulle vara mer överblickbar och samordnad. ”Ett av de viktigaste bidragen till en mer framtidsinriktad politik (Carlsson, 1990: 378). Den
nya strukturen var för Carlsson ett sätt att minska revirtänkandet i Regeringskansliet och få mer engagemang för regeringens politik (Carlsson, 2003:
287; Carlsson, intervju: 2009). Grupperna gav statsministern ett förbättrat
helhetsperspektiv trots den egentliga delegeringen då gruppordföranden redovisade gruppens arbete för honom och finans- och justitieministern (Carlsson, 2003: 287). Carlsson säger:
Jag satt med ordföranden i vardera grupp med jämna mellanrum. Så jag hade
ledarskapet även om jag satt ansvar på var och en och komma in med förslag
och utarbeta förslag och använda respektive departements resurser (Carlsson,
intervju: 2009).

Carlsson torde också ha fått bättre kontroll över departementens verksamhet
eftersom de olika grupperna direkt rapporterade till honom. Även om Carlsson framhärdar i att grupperna inte var till för att skapa en uppdelning i lag i
regeringskretsen och hans omdöme i efterhand är att de var lyckade hördes
kritiska röster. En sådan var den dåvarande miljöministern Birgitta Dahl som
menar att ”[d]et förtog all glädje med arbetet – det var en rent förtryckande
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atmosfär” (Dahl, intervju: 2009). Dahl hävdar att det var en period då Carlsson inte var bra som ledare:
De här krisgrupperna, det var det sämsta jag upplevt. Det lades som en död
hand på allting och alla blev varandras ovänner för det handlade om vem som
kunde leverera mest sparpengar. Det gick ju inte att driva politik överhuvudtaget så det var gräsligt (Dahl, intervju: 2009).

Å ena sidan lyfter Carlsson fram de positiva aspekterna av grupperna och
menar att det var under denna period som han som statsminister genomförde
många svåra beslut och förändringar i svensk politik (Carlsson, 2003: 439;
DN, 2009-11-08). Å andra sidan säger tunga ministrar att det var ett dåligt
system som havererade. Statsrådsgrupperna och den ledningsgrupp som
Carlsson ingick i var unika i sitt slag och beskrivs som det första inre kabinettet i det svenska Regeringskansliet (Persson, T., 2003: 154). Carlssons
vilja att med detta skapa flyt i regerandet tycks alltså ha haft motsatt effekt
utifrån ett medarbetarperspektiv.
Uppgifterna pekar tydligt på en mycket organisatoriskt orienterad statsminister. I utsagorna ovan ges Kjell-Olof Feldts omdöme ett betydande utrymme. Det bör påpekas att Feldt å sin sida har beskrivits som impulsiv och
kunde visa sin upprördhet på ett tydligt sätt (se Danielsson, 2007: 40; Kratz,
1996: 138) vilket gör att kontrasterna blir stora. Carlsson ger emellertid
samma beskrivning av sakförhållandena och Feldts synpunkter på Carlssons
stil överensstämmer med andra utsagor som fortsatt ges bl.a. i detta kapitel.
Samtida beskrivningar av Carlsson stärker denna bild. Efter Carlssons första
år som statsminister skrev bl.a. journalisten Hans Zetterberg en artikel om
Ingvar Carlsson. Zetterberg uppehåller sig vid Carlssons sinne för organisation och skriver:
Ingvar Carlsson är den första socialdemokratiske partiledare som helt och
hållet är en organisationsmänniska, en man av, genom och för den socialdemokratiska rörelsen. Han är vad man i den politiska litteraturen kallar en ”apparatnik” (SvD, 1987-03-02).

Strukturen för beslutsfattande var även den väl organiserad och kom att fungera som ett konfliktlösande filter för statsministern. Carlsson hade i regeringen 1990 vice statsminister Odd Engström vid sin sida i statsrådsberedningen. Hans främsta uppgift var att upprätthålla ”team spirit” i regeringskretsen och avlasta Carlsson i det interna arbetet (Carlsson, intervju: 2009).
Men Engström hade uppenbarligen också fått sig tilldelat stor makt att likt
en skiljedomare göra avdömningar gentemot statsråd. Finansministern Allan
Larsson hade vid ett tillfälle 1990 svårigheter att komma överens med en
fackminister (oklart vem). Engström meddelade per telefon att Larsson fick
ge med sig i frågan. Efter att Engström lagt på luren med finansministern
vände han sig till Pär Nuder som befann sig på hans rum. ”Du undrade i ditt
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papper vad jag gör. Sånt här – bestämmer” (Nuder, 2008: 87). Med ett stort
mått av ansvar hos Engström skapades troligen mer tid och utrymme för
Carlsson att arbeta med andra frågor än att lösa tvister.
Trots att Carlsson lyfter fram de positiva delarna med de tre arbetsgrupper
som inrättades 1990 återkom de inte som system när socialdemokraterna åter
fick makten 1994. Däremot inrättades ett liknande system med konfliktlösande personer vid Carlssons sida i statsrådsberedningen. I en PM från 1993
skrev Lars Gunnar Billinger:
Ingvar strävar efter att hålla ifrån sig så mycket som möjligt för att kunna
koncentrera sig på de viktigaste frågorna. Det förutsätter att organisationen
utformas så att vissa frågor kan avgöras utan att statsministern tar aktiv del
(Billinger citerad i Persson, T., 2003: 101).

Carlssons stab begränsades till ett fåtal vilket Pär Nuder menar fick följden
att Carlsson samordnade från ovan (Nuder, 2008: 322). Även i den nya
strukturen 1994, som alltså inte innefattade de tidigare arbetsgrupperna,
tycks Carlsson ha haft ett distanserat men tydligt helhetsperspektiv. Den
lösning som antogs för att skapa utrymme var att en samordningsminister
rekryterades till statsrådsberedningen i form av Jan Nygren. På detta sätt
kunde statsrådsberedningen enligt Carlssons beräkningar på ett tydligare sätt
ta det yttersta ansvaret i ekonomiska frågor men bibehålla den traditionella
axeln mellan statsrådsberedningen och finansdepartementet (Carlsson, 2003:
571). Med Jan Nygren som samordningsminister slapp Ingvar Carlsson att ta
konflikter och agera mot departementen, det fick Nygren ta hand om. Nygren fick på så sätt den roll som Odd Engström tidigare hade haft (Carlsson,
intervju: 2009; Isaksson, 1995: 184). Samordningsministern och vice statsminister Mona Sahlin hanterade ca 80 procent av konflikterna medan Carlsson hanterade de svåra fallen (Carlsson, intervju: 2009). ”[D]et var inte förrän frågan var av den arten att den normalt sett skulle ha lyfts till statsministern som vi var med” (Nygren, intervju: 2009). Vad Nygren ger uttryck för
är att statsrådsberedningens förstärkta roll skapade en ytterligare instans
innan statsministern skulle döma av en fråga:
Ingvar Carlsson var nog väldigt noga med att följa det här regelverket, alltså
att man bereder frågor, man förhandlar, man diskuterar, man gör upp på departementsnivå, statssekreterarnivå. Går inte det så är det fackministrarna
som pratar med varandra och absolut slutligt ska statsministern vara med, den
som lyfter frågan till statsministern får liksom minuspoäng i potten (Nygren,
intervju: 2009).

Samordningsministerinstitutet var inte något som hade diskuterats inom den
äntringsstyrka som förberedde arbetet. ”Vi pratade aldrig samordningsminister i äntringsstyrkan. Det var Ingvars idé” (Nygren, intervju: 2009). Carlssons arbete var vid den här tiden uppdelat i två slagfält där det ena var upp148

följningen av den ekonomiska krisen och de neddragningar som skulle göras
i socialförsäkringssystemen och det andra rörde EU-folkomröstningen.
Carlsson tvingades prioritera EU-valet och behövde således en andra kraft
som kom in och tog det andra slagfältet. Det var här som Nygren och Sahlin
kom in. Nygren tog diskussionerna internt gentemot departementen och Sahlin agerade i det utåtriktade arbetet. Det var en struktur som Carlsson ordnade i Regeringskansliet och som gjorde att de nära medarbetarna blev ”självgående” (Nygren, intervju: 2009).46 Sahlin fick också vara länken till partihögkvarteret på Sveavägen 68. Med sin bakgrund som partisekreterare hade
hon nära band dit och kunde på så sätt släta över det ”gnissel” som kunde
uppstå mellan statsrådsberedningen och partihögkvarteret (Carlsson, intervju: 2009).
Det fanns inga frågor där statsministern var tvungen att döma av hårdhänt
– det löstes i strukturen. Om det behövdes en avdömning mellan statsråd så
var det ministrarna i statsrådsberedningen som tog de första samtalen och
agerade i ”chefens anda” (Nygren, intervju: 2009). Statsrådsberedningens
ministrar tog också hand om flera problematiska interna diskussioner. Det
var exempelvis i praktiken statsrådsberedningens personal, snarare än finansdepartementets, som under nedskärningarna under mitten av 1990-talet
informerade LO och riksdagsgruppen om att man skulle sänka ersättningsnivåerna. Nygren sammanfattar Carlssons struktur med en vice statsminister
och en samordningsminister:
Det var tur, det var skickligt, säg vad du vill, av Ingvar att göra den här organisationen för han hade två slagfält att hantera och han tvingades prioritera
EU-valet (Nygren, intervju: 2009).

Resultatet av systemet med både de formella arbetsgrupperna och senare
med en vice statsminister och en samordningsminister var att Carlsson kunde
distansera sig från konflikter men alltjämt ha god insyn i de problem som
uppstod i partiet eller inom regeringen. Detta stämmer väl överens med professorn i statsvetenskap Olof Ruins bedömning att Carlsson hellre avvaktade
med att ingripa i konflikter och utnyttjade statsrådsberedningen och dess
tjänstemän som organisation (Ruin, 2007: 131). Carlssons förhållningssätt
betecknas som formalistiskt emedan han systematiserade beslutsstrukturen.
Återigen är det emellertid tydligt att den formalistiska stilen tycks ha gett
Carlsson bättre överblick och handlingsutrymme än om frågorna hade hanterats ad hoc.
Det finns en tydlig linje i hur statsministerns statssekreterare och kolleger
i statsrådsberedningen agerade. De hade ett uttalat mandat att agera i chefens
anda vilket tog sig uttryck i att de hanterade konflikter och löste frågor. I
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Premfors och Sundström menar att Nygren och Sahlin tog EU-frågorna (Premfors & Sundström, 2007: 107).
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fallet Kjell Larsson tycks detta ha varit som mest tydligt. Dels kännetecknades Carlssons stil av ett stort informationsbehov inför beslut och en öppenhet
för rådgivning. Men den kognitiva stilen skiljer sig från bl.a. Fälldin då
Carlsson tycks ha fungerat som en central för information snarare än att som
Fälldin söka rätt på den. Feldt beskriver att Carlsson inte hade lätt för att
fatta beslut men att han gärna vände och vred på en fråga. Tydligt var också
att han hade många som sökte ge honom information:
Han hade ju mängder av folk som läste åt honom och föredrog. Det var ju en
stor skara som omgav honom, en litet för stor skara enligt mitt sätt att se. Det
var inte så effektivt (Feldt, intervju: 2009).

Beslutsprocess
Carlsson framhävde redan när han övertog ledarrollen att hans ledarstil skulle vara mer lik Erlanders än Palmes. Han sägs dock inte ha agerat som Erlander inför beslut när det gällde vilka som rådfrågades. Istället för att diskutera i seminarier grubblade han själv över frågor och konsulterade enskilda
medarbetare och statsråd (Kratz, 1996: 51; Ruin, 2007: 132). Vad som i synnerhet skiljer Carlsson från sin lärofader är att han var mycket noggrann med
att alla skulle vara på det klara med vad som hade beslutats innan ett möte
avslutades. Även om Carlsson såg fördelarna med att låta beslut vara suddiga ibland ville han stå för tydliga beslut (Carlsson, intervju: 2009. Se också
Dahl, intervju: 2009). Carlsson säger om Palmes och Erlanders stil som beslutsfattare att
man gick från regeringssammanträden utan att veta riktigt vad som var beslutat ibland. När man gick från mina sammanträden så visste alla vad besluten
var (Carlsson, intervju: 2009).

Den demokratiska stilen fick också stor betydelse för hur partiets organisation involverades. Trots att det fanns en förvissning om att det som sades i
den socialdemokratiska riksdagsgruppen läckte till media direkt valde Carlsson att vara mer öppen mot riksdagsgruppen än vad Palme varit. Efter 1994
blev också gruppledaren adjungerad till regeringen och fick sitta med vid
allmän beredning för att på så sätt kunna förmedla stämningar direkt från
riksdagsgruppen till regeringskretsen. Detta var vad Feldt kallar ”en typisk
Ingvaruppfinning” (Feldt, intervju: 2009).47 Det var dock också viktigt att
förankra beslut hos andra grupper:
Partiet skulle vara med, det skulle vara mycket förankring, man skulle gå ner
i organisationen och man skulle ha folk med från LO och TCO och många
47

I nästa kapitel framgår dock att idén med att adjungera riksdagsgruppens ordförande var
något som sjösattes redan under Bildts tid som statsminister.
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sådana där informella grupper som uppstod eller överläggningar som ägde
rum. Det tror jag var lite kontrast till Palmes stil att liksom komma med utspel som han gjorde (Feldt, intervju: 2009).

Även i detta avseende skiljde sig Carlssons och Palmes ledarskapsstil åt.
Regeringen skulle omsätta den politik som partiet lagt fast genom de interndemokratiska strukturerna (Dahl, intervju: 2009). Kollegan Feldt uppfattade
det som ”nästan överdrivet stor respekt för demokratiska processer och hänsynstagande till att alla skulle få säga sitt” (Feldt, 1991: 487). Carlsson betonade att han gillade att fatta beslut men var mycket mån om den formella
beredningsgången och de demokratiska processerna (Färm, 1991: 55; Kratz,
1996: 39). Utsagorna tyder på att Carlsson hade en positiv känsla för sin
egen kompetens och lämplighet i funktionen samt en inställning till politisk
konflikt som betonar att alla skulle med. Den formella gången skulle också
gälla inom regeringskretsen och Carlsson krävde att han skulle kunna vara
insatt i frågor innan de beslutades. Carlsson stödde exempelvis finansminister Feldt internt och externt men Feldt kunde också ta upp frågor för beslut
vid regeringssammanträden utan att de hade beretts ordentligt. Det var ett
tillvägagångssätt som inte passade Carlsson: ”Jag vill ha en stark finansminister, men jag accepterar inte att jag inte ska få sätta mig med mina medarbetare innan jag fattar beslut” (Kratz, 1996: 139). Återigen är det tydligt att
Carlssons bild av och förståelse för hur han själv agerade inte stämmer överens med framför allt vad Kjell Olof Feldt upplevde.
Trots den vikt som Carlsson lade vid att upprätthålla formella beredningsgångar tycks det ha funnits tydliga avsteg från detta. Som finansminister såg Feldt till att budgetfrågorna i det närmaste var avgjorda innan de togs
upp vid allmän beredning (Feldt, 1991: 484). Detta medförde enligt Feldt att
ministrar som var ansvariga för en fråga kunde känna sig förbigångna eftersom tyngre ministrar hade vidtalats och beslut fattats innan frågan formellt
skulle avgöras (Feldt, 1991: 484-485). Trots att Carlsson hade en stor tilltro
till organisationen fanns det goda möjligheter att gå runt de formella strukturerna. Detta medförde att diskussionen i allmän beredning eller andra fora
inte hade det inflytande som Carlsson ger uttryck för eller kanske själv ansåg:
Jag tror att Ingvar ändå försökte inbilla sig själv, även om han och jag hade
gjort upp om en sak, att beroende på diskussionen i regeringskretsen skulle
man kunna komma till ett annat beslut (Feldt, intervju: 2009).

Den demokratiska förankringen internt beskrivs som en organisationsform
som ”såg bättre ut än vad det var” (Feldt, intervju: 2009. Se också Feldt
1993: 166-167).48 Carlssons ställning som statsminister och ”ålderman” i
48

Se också Feldts diskussion från 1993. Feldt påpekar här att det inte rörde sig om en ”tvåmansdiktatur” mellan finansministern och statsministern. Ofta hade andra vägar redan prövats
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regeringskretsen gjorde det också svårt för enskilda statsråd och till och med
grupper av statsråd att gå emot statsministern i en fråga (Feldt, intervju:
2009). Han var i sin person och roll mycket inflytelserik men hans tillvägagångssätt för att få med regeringen var inte konfrontatorisk:
Dessutom hade han ju ett sätt att diskutera saker, hans sätt att fatta beslut
skapade intrycket att här var alla med. Det blev en stämning som var rätt bra
till dess att det verkligen började krisa och då blev det inte bra (Feldt, intervju: 2009).

Att lyssna och låta andra diskutera var också vad som gällde under allmän
beredning, vilket fick till följd att den kunde dra ut på tiden. Under dessa
möten fördrog tjänstemän och statsråd olika ärenden för regeringen. Utöver
detta samlades man också två gånger om året på Bommersvik för mer utförliga diskussioner om ekonomin och budgetpolititiken (Feldt, 1993: 160).
Carlssons stil som beslutsfattare visar också en kognitiv stil som välkomnade
mycket information (se Dahl, intervju: 2009). Han kunde rent av avkräva
åsikter vid möten av dem som inte sade något:
Ingvar förväntade sig att vi skulle ha åsikter, om man var väldigt tyst tror jag
han sa till en, puffade på en lite grann – du är för tyst (Hjelm-Wallén, intervju: 2009. Se också Feldt, 1991: 487).

Carlsson var således mån om att alla skulle få säga sitt och att ärenden skulle
dras i behörig ordning. När konflikter uppstod sökte han driva frågor till dess
att beslut kunde avtvingas parterna. När han tvingades skjuta på ett problem
på det sätt som Erlander ofta gjort, satte han upp en plan för hur och när
ärendet skulle lösas. Detta resulterade i att han kunde tala statsråd till rätta
som inte hade de åsikter som ansågs vara de rätta. Om Carlsson funnit en
lösning på ett generellt politiskt problem såg han till att först organisera för
beslutets genomförande snarare än att arbeta fram och presentera den faktiska lösningen (Feldt, 1991: 487-489). Carlssons eftertänksamma stil gav i sin
tur respekt bland regeringsledamöterna. Nygren beskriver:
Det finns en väldigt djupt rotad respekt i de här systemen för statsministerns
roll och Ingvar Carlsson hade dessutom en ledarstil som var väldigt respekterad. Man visste också att hade Ingvar en uppfattning och redovisade den då
hade han tänkt igenom den noga och då var det slutpratat (Nygren, intervju:
2009).

Carlsson var således öppen för diskussion men kunde avbryta och klargöra
vägen framåt:

innan uppgörelser togs mellan statsrådsberedningen och finansdepartementet (Feldt, 1993:
162).
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Men Ingvar hade nog den benägenheten, som är ganska naturlig, att som ordförande och som sista ansvarig låta diskussionen gå. Men han kunde när han
väl upptäckte att det tjafsades för mycket skära av och säga att nu måste vi
faktiskt komma fram till den fråga som vi ska avgöra. Om folk pratade för
mycket i vädret. Han var en bättre ordförande så att säga än Olof Palme var,
det var han (Feldt, intervju: 2009).

Å ena sidan var Carlsson villig att låta diskussioner gå och var öppen för nya
intryck och synpunkter. Det är också den bild han själv ger av sitt ledarskap.
Å andra sidan fanns det möjlighet att låsa beslut innan de togs upp för diskussion i en bredare krets. Hans person utstrålade också en respekt som sände signalen att Carlsson hade bestämt sig i en fråga, och diskussioner kunde
därför komma av sig. I stycket ovan framträder det formalistiska förhållningssättet i Carlssons ledarskapsstil, men det finns alltjämt en motsägelse i
hur aktiv han var som beslutsfattare både avseende att lösa konflikter och att
delta i den faktiska beslutsprocessen.
Det finns dock vissa avsteg från den organiserade beslutsgången, framförallt när det gällde ansökan till EU-medlemskap. Besluten som ledde fram till
EU-folkomröstningen 1994 sägs i många avseenden ha varit typiska för Ingvar Carlssons sätt att arbeta. Han funderade på egen hand under tidigt 1990tal på frågan och en del medarbetare hade känslan av att han bestämt sig
tidigt men ville pröva argument och välja rätt tidpunkt. En artikel 1990 av
Carlsson misstolkades av DN:s redaktör som gav den rubriken ”EGmedlemskap omöjliggörs”. Carlsson säger: ”Det var en försöksballong. Jag
ville få igång en debatt, där det inte skulle uppfattas att jag redan hade tagit
ställning. Men jag startar inte den om jag inte tror att den så småningom
leder fram till ett medlemskap” (Kratz, 1996: 126). Carlssons känsla och
respekt för timing är något som känns igen i Göran Perssons resonemang om
behovet av att kunna vara snabb att fatta beslut när rätt tillfälle infinner sig.
Vad som är tydligt, och som återkommer i den avslutande diskussionen, är
att Carlsson inte var lika öppen med behovet av att invänta rätt tillfälle för ett
beslut som Göran Persson. Carlsson ville inte driva frågan utan istället ha en
debatt där han inte tog ställning. Tydligt här är också hans praktiska inställning: om det inte var genomförbart ville han inte driva frågan. Men EUansökan tyder på att Carlsson hade förmåga att också kringgå de vanliga
instanserna. EU-ansökan beskrivs av nära medarbetare som en ”kupp” som
inte hade gått genom de vanliga partiinstanserna (Dahl, intervju: 2009. Se
också Gustavsson, 1998; Winberg, 2008: 94). Även Hjelm-Wallén menar att
beslutet kom plötsligt och att det var olyckligt att det bäddades in i ett ekonomiskt krispaket (Hjelm-Wallén i Lif, 2005: 98).
Sammanfattningsvis kännetecknas Ingvar Carlssons ledarskapsstil som
beslutsfattare av ett formalistiskt förhållningssätt till funktionen. Beslut fattades med hög grad av tydlighet och systematik och ärenden skulle följa de
formella regelverken. Carlssons deltagande i funktionen är emellertid tvety-
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dig. Carlsson tycks ha agerat mer som regelrätt ordförande vid möten och
sett till att alla deltog och gav synpunkter. Som konfliktlösare var han delvis
inte närvarande eftersom han upprättade ett system där vice statsminister och
en samordningsminister agerade som filter. Samtliga dessa faktorer är indikatorer på ett passivt ledarskap.
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Carl Bildt
Det som tydligast står ut i beskrivningen av Bildts deltagande i funktionen är
den energi som han lade ned på att ena regeringen. Han var i detta avseende
aktiv. Motiveringen till detta står att finna i de negativa erfarenheter Bildt
hade från regeringarna Fälldin. Medan Bildt övergripande framstår som passiv i deltagandet i beslutsprocessen uppmärksammas här särskilt den aktivitet
han visade som beslutsfattare inom det utrikes- och säkerhetspolitiska området. Carl Bildt särskiljer sig i skaran av de fyra undersökta fallen som en
statsminister med betydande känsla för kompetens och lämplighet inom ett
specifikt sakområde, nämligen utrikespolitik. Förhållningssättet tycks övergripande ha varit ad hoc, i synnerhet när det gällde utrikespolitik.

Att ena regeringen
Erfarenheterna från Thorbjörn Fälldins sätt att utöva funktionen var avgörande för hur Carl Bildt såg på rollen som statsminister. Carl Bildt, Bengt
Westerberg och Olof Johansson var med i den politiska ledningen på 1970och 1980-talet och hade sett dess brister. Bildt satsade därför mycket kapital
på att regeringen skulle bära hela vägen in i målet 1994 (Björck, intervju:
2010). Förutsättningarna var mer fördelaktiga denna gång då det grundläggande förhållandet mellan de ingående partierna var bättre än under Fälldinregeringarna (Westerberg, intervju: 2010). Detta skapade ett naturligt bättre
utgångsläge för att hålla ihop, men Bildt levde ändock med åren 1976-1982 i
minnet. Björck beskriver stämningen:
Vi hade ett slags Fälldinregeringsyndrom, Carl Bildt var ju med på den tiden
också, här fick det inte gå åt skogen, här fick det inte spricka. Inte en gång till
(Björck, intervju: 2010).

Bildt var ”besatt” av tanken att hålla samman regeringen vilket också gjorde
honom involverad i hur de interna diskussionerna gick i de andra partierna
(Björck, intervju: 2010). Bildt tog på sig rollen som lagledare och var mån
om att inte ”äventyra sammanhållningen”, vilket innebar att han kunde hålla
tillbaka förslag från moderaterna (Westerberg i Nilsson, 1995: 246). De moderata regeringsledamöterna noterade att Bildt kunde vara försiktig med att
gynna moderata statsråd (liksom Fälldin gentemot centerpartister): ”Det är ju
oftast så att Caesars hustru får inte ens misstänkas” (Björck, intervju: 2010.
Se också Tobisson, 2009: 445; Dinkelspiel, 2009: 186-187).
Carl Bildts uppgift att hålla ihop regeringen gällde i synnerhet samarbetet
med de övriga partiledarna och han var mån om att inte spela ut den ena mot
den andre (Dinkelspiel, 2009: 186-187. Se också GP, 1994-06-02, Expressen, 1992-10-04, DN, 1994-05-07). Bildts fokus på att det skulle vara trivsamt i regeringen märks tydligt av hans detaljinvolvering efter valförlusten
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1994. I en PM redogjorde Bildt för en rad uppgifter som stundade. Här
nämns endast en konkret fråga nämligen planeringen för den kommande
folkomröstningen om EU-medlemskap. Bildt ägnar istället i denna PM stor
uppmärksamhet åt frågor som inte berör sakpolitik. Fokus var att en gemenskap skulle upprätthållas. Alla skulle ha någonstans att gå, det skulle ordnas
med diverse sociala tillställningar, sånger skulle komponeras, man skulle
göra en ”uppfräschning av logotype” och ägna kraft åt en målmedveten ”tjejsatsning” inför valet 1998 (Egardts arkiv, 1994: b). Björck understryker
Bildt som en trevlighetsfrämjare:
Det fattades bara att man skulle göra sommarutflykter, åka båt på Göta kanal
eller något sådant (Björck, intervju: 2010).

Typen av regering spelar här en avgörande roll för den aktivitet som Carl
Bildt visar i deltagandet. Hans främsta fokus tycks rent av vara att främja
sammanhållning. Typen av regering är i detta avseende svår att separera från
kompetens och lämplighet i termer av Bildts egna erfarenheter. Med andra
ord: ska hans agerande ses som en följd av att det var en koalitionsregering
eller som ett utslag av hans erfarenheter från Fälldins koalitionsregering?
Det är värt att här konstatera att de förklarande faktorerna går in i varandra
och är, i den mån det är önskvärt, svåra att analytiskt hålla isär.

Beslutsprocess
Samtliga partiers samordningsmän i den Bildtska koalitionsregeringen satt
samlade i statsrådsberedningen. Det var en ordning som Bildt förordat redan
1976 som nu förverkligades. Inför beslut gick samordningsmännen tillsammans igenom frågor som behövde beredas. Uppgiften bestod i att bereda
regeringsärenden och lyfta bort de som av misstag hamnat på ett departements dragningslista. Samordningskansliet kunde ha upp till 80-90 ärenden
att gå igenom inför ett regeringssammanträde och det stora antalet ärenden
nödvändiggjorde ett stort mått av tillit till varandra. Inför regeringsbeslut
kunde statsministerns statssekreterare, Peter Egardt, lyfta bort frågor som
inte var färdigberedda eller som hamnat där av misstag eller på grund av att
något statsråd ”försökte luras lite” (Egardt, intervju: 2010). Trots att det inte
hände ofta att statsråd försökte ”luras” understryker hanteringen av frågor
behovet inom en koalitionsregering att ha tydliga riktlinjer och därmed formalisera arbetet mer än en enpartiregering. Typen av regering förklarar i
detta avseende de många PM som togs fram för att reglera arbetet. Det fanns
emellertid frågetecken kring just samordningen. Den 20 oktober 1992 skrev
den centerpartistiske statssekreteraren i samordningskansliet, Thomas Korsfeldt, en PM om samordningsrutiner (Egardts arkiv, 1992: c). Korsfeldt
skrev att en anledning var att det var bra att ha beskrivningen över samordningskansliets arbete på pränt, dels för statssekreterarna själva men också för
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andra som frågade vad samordningskanslierna var till för (Egardts arkiv,
1992: d). Det är självförklarande att en struktur som behöver förtydligas med
en extra PM inte är helt tydlig. Men enligt Egardt var det inte så stor förvirring kring vad man gjorde i samordningskansliet. De frågetecken som uppstod kan ha sin bakgrund i att det de tio senaste åren hade varit en enpartiregering i Regeringskansliet. Koalitionsregeringens struktur gjorde att frågor
ibland fick skjutas upp där man inte funnit samsyn. Bland tjänstemännen
uttrycktes det irritation över koalitionens arbetssätt med uppskjutande av
beslut. En statssekreterare skriver att tjänstemännen var irriterade över att
frågor inte kunde avgöras vid den veckovisa beredningen utan ”sattes på
dom”, och att man inte hade samma förutsättningslösa diskussion och öppenhet som under den tidigare ledningen. Statssekreteraren påpekar uppgivet
att det aldrig föll tjänstemännen in att det var en koalitionsregering och tillika en minoritetsregering (Egardts arkiv, 1994: j).
Koalitionsregeringens dilemma framträder tydligt. Även på tjänstemannanivå fanns en irritation över att frågor inte kunde lösas snabbare utan att
man var tvungen att se över beslut ytterligare en tid. Statssekreterarens anteckning vittnar om att frågor sköts upp och att beslut inte togs omgående.
Strukturen och klagomålen från tjänstemännen pekar med all tydlighet på
institutionernas betydelse för hur beslutsprocessen utformades. Men Carl
Bildt själv tycks också ha bidragit till att frågor sköts upp.
Carl Bildts öppenhet vid allmän beredning var stor och han kunde inleda
med att redogöra för ärenden som varit aktuella för att sedermera lämna över
ordet till en fackminister. Det upplevdes som en humoristisk och öppenhjärtig stämning: ”[V]i insåg de realiteterna vi hade, det blev lite galghumor i
och med att vi var en minoritetsregering” (Björck, intervju: 2010; Westerberg, intervju: 2010). Att det var fyra parter som diskuterade kunde urskiljas
men det var en mer öppen stämning än under Fälldinåren (Westerberg, intervju: 2010; Ruin, 2007: 171). Bildt uppvisar en betydligt mer passiv roll i
beslutsprocessen än Fälldin då han inte försökte kontrollera statsråd, vilket
pekar på en betydande skillnad i kognitiv stil mellan de båda koalitionsledarna. I minnesanteckningar från allmän beredning under 1992 framgår det
också att Bildt inte tog mer plats än någon annan eller dominerade mötet.
Bildt inledde ofta diskussionerna men snart tog någon annan vid och Bildt
inflikade då och då kommentarer. De var dock sällan avdömanden, snarare
uppsummeringar av diskussioner. Minnesanteckningarna avslutas också
ganska abrupt efter ett inlägg. Egardt menar att sådana avslut alltid bar det
implicita meddelandet att samordningsmännen skulle hantera frågan vidare
(Egardt, intervju: 2010). Bildt beskrivs som en relativt passiv ordförande.
Han sköt hellre upp och förhalade beslut än forcerade fram avgöranden
(Isaksson, 1994: 337-341; Ruin, 2007: 173). En illustrativ händelse för just
detta inträffade vid allmän beredning den 5 november 1992. Diskussionen
handlade om ändringar i socialtjänstlagen rörande barnomsorg. Carl Bildt
sammanfattade diskussionen med att det inte fanns konsensus och att man
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därför skulle fortsätta beredningen av det förslag som Bengt Westerberg
tagit fram. Westerberg tryckte emellertid på och pressade regeringen och
ville ha besked, ”ja eller nej”? Bildt svarade medlande: ”Snälla Bengt. Lyssna runt bordet. Vi behöver mer info” (Egardts arkiv, 1992: e). Bildts ledarskapsstil beskrivs av Isaksson som ödmjuk – han valde att inte bråka och
gled hellre undan konflikter (Isaksson, 1994: 340). Ytterligare en episod från
allmän beredning pekar på att så var fallet. Vid allmän beredning den 22
oktober 1992 kritiserade statssekreteraren Olle Wästberg statsministern för
ett uttalande, vilket Bildt inte kommenterade utan lät istället diskussionen
fortgå (Egardts arkiv, 1992: f).
Allmän beredning var tänkt som ett forum för strategiska frågor och man
ansträngde sig för att undvika att departementstvister eller ”skitfrågor” kom
upp. Statsråd kunde komma till Egardt och be om att ett ärende skulle tas
upp och Egardt nekade i samråd med Bildt, ofta med hänvisning till att det
skulle lösas på annat sätt. Mötena pågick från tidig morgon till efter 13.00.
Bildt förberedde sig noga och ville ofta ha skriftliga underlag kompletterat
med de dragningar som gjordes. Varje punkt avslutades med att en riktning
pekades ut och att samordningen fick i uppdrag att arbeta vidare med ärendet
eller ta fram nytt underlag. Inför allmän beredning ville Bildt vara väl förberedd. Ofta kunde Egardt ta fram PM som ingen annan av partiledarna fick då
det kunde finna partipolitiskt känsliga inslag i ärendet. I övrigt var han inte
mån om att saker skulle vara ”byråkratiskt eller administrativt korrekta”
(Egardt, intervju: 2010). Förhållningssättet tycks också i allmän beredning
ha varit mer ad hoc än formalistiskt. Bildt tycks ha samlat information på
egen hand och inte endast gått via de formella kanalerna. Genom tekniskt
kunnande tog han på egen hand fram information på sin dator och skickade
mail till enskilda tjänstemän med begäran om uppgifter (Isaksson, 1994: 74).
Bildt kunde också ringa sina statsrådskolleger för att få information om ett
ärende, ofta formulerat i frågan ”hur har du tänkt lösa det här?” (Björck,
intervju: 2010. Se också Westerberg, intervju: 2010). Peter Egardt, som arbetade med Carl Bildt under regeringarna Fälldin och vid enstaka tillfällen
fick vara med vid allmän beredning, säger i en jämförelse:
Carl fungerar på ett annat sätt, han är mindre angelägen om att det nödvändigtvis måste vara byråkratiskt eller administrativt korrekt och alla bilagor
finnas på plats (Egardt, intervju: 2010).

Utsagorna ger en bild av en ledare som inte är formalistisk utan snarare utför
funktionen ad hoc. I detta avseende stämmer ledarskapsstilen överens med
en kognitiv stil där formella system inte behövs utan ärenden kan hanteras
informellt. Samordningskanslierna utgör i sig ett formalistiskt inslag vilket
var vägledande för beskrivningen av Bildt i föregående funktion. Men arbetet i dem tycks ha varit mer baserat på förtroende mellan samordningsmännen än på nedtecknade fastställda rutiner. Det tycks inte ha etablerats ett inre
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kabinett. Isaksson beskriver emellertid att det fanns en sorts inre kabinett
bestående av partiledarna och att de ”slogs internt tills segraren var korad”
(Isaksson, 1994: 337). Isakssons tolkning av att det ständigt var en kamp är
naturligtvis i någon mån korrekt men skiljer sig inte i detta fall från hur det
var under Fälldinåren. Det tycks snarare ha varit vanligt att samordningskansliet hanterade konflikter.
Bildt utgick vidare från att alla kunde de frågor som var uppe och genomförde inte likt Fälldin förhör med statsråd eller andra medarbetare för att
säkerställa kunskapsnivåer. Istället för ett aktivt deltagande i diskussioner
satsade Bildt på att bygga upp en lagkänsla i regeringskretsen, vilket Egardt
menar illustreras av uttalandet att regeringen var den mest kompetenta som
funnits (Egardt, intervju: 2010).49
Bildt lade sig inte heller i vad statsråd skulle göra i sitt arbete utan gav
dem fria tyglar, och var själv främst ”ledare och problemlösare.” Problem
som uppstod hanterades i första hand på departementen, därefter i samordningskansliet och i sista hand bland de fyra partiledarna. Bildt ska också ha
varit tillgänglig för sina ministrar och villig att sätta sig in i frågor (Dinkelspiel, 2009: 180. Se också Westerberg, intervju: 2010). Men även om Bildt
beskrivs som en samarbetsman och en person som var rolig och självironisk
beskrivs han också som en person som hade svårt att ändra uppfattning och
tyckte illa om att ha fel (Dinkelspiel, 2009: 180-181). Det är ett drag som
också framkommer i utövandet av funktionen som kommunikatör.
Flera källor anger att Bildt kunde bemöta invändningar med en humoristisk attityd. När konflikter uppstod i regeringskretsen kunde Bildt vända sig
till Birgit Friggebo och be henne sjunga ”We shall overcome” (Dinkelspiel,
2009: 187).50 Utdrag från Egardts arkiv pekar också åt det hållet. Vid allmän
beredning den 10 september 1992 svarade Carl Bildt på en fråga från Olof
Johansson angående problemet med en person som uppburit dubbla löner.
Bildt höll med Johansson om det olämpliga och sa att det ”[g]år inte att försvara ens på ett moderatmöte i Djursholm” (Egardts arkiv, 1992: g). Medan
Bildt var en trevlighetsfrämjare tycks Egardt ha tagit rollen som den som
stod för de hårda nyporna och de moderata ståndpunkterna (Isaksson, 1994:
127; Möller, 2010: 74). Statsministerns statssekreterare Peter Egardt fick i
detta avseende en förstärkt roll. Isaksson menar att Peter Egardt fick en så
pass central roll som samordningskansliets chef att han de facto var den som
bland annat avgjorde penningfördelningen till de olika departementen. Hans
makt gjorde i gengäld att finansministerns makt skars ned. Isaksson menar
49

Egardt refererar till Bildts uttalande vid tillträdet: ”denna regering är den mest kompetenta
regering vi någonsin haft. Vi har lyft politiken från det rutinartade förvaltandets till den skapande statskonstens nivå” (Möller, 2010: 77).
50
Bildt refererade vid dessa tillfällen till Birgit Friggebos försök att lugna stämningarna vid
ett seminarium i Rinkeby som behandlade frågan om rasism och främlingsfientlighet. Friggebo uppmanade den samlade gruppen att gemensamt sjunga sången ”We shall overcome”, ett
försök som om något hade motsatt effekt på den samlade gruppen.
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att Egardt och övriga personer i samordningskansliet kallades ”Högsta Sverige” (Isaksson, 1994: 338-339). Det är ett uttryck som inte figurerat i den
övriga empiri som ligger till grund för avhandlingen. Mycket tyder på att
Isaksson åtminstone i vissa avseenden har rätt i analysen av Egardts starka
ställning. Besluten fattades i partiledarkretsen och den traditionella axeln
kunde således inte upprätthållas. Statsministerns statssekreterare Peter
Egardt beskrivs också ha varit en gate-keeper och en hårdför ordningsman.
Bildt, som enligt Isaksson hade svårt att vara alltför hård, behövde därför
Egardt (Isaksson, 1994: 126-127). Isakssons beskrivning tycks i detta avseende stämma. Det framgår av den ”delningslista” som upprättades att Egardt
hade stort mandat att påverka ärendehanteringen. Här anges om rutinerna för
delning i statsrådsberedningen att en ”samlad reaktion i ärendet kommer att
lämnas från statsministerns kansli (statssekreterare Peter Egardt eller dennes
medarbetare)”. Detta skulle ske efter samordning bland samordningskanslierna (Egardts arkiv, 1991: j). Inför regeringssammanträden var det också
Egardt som sammanställde listor med ärenden och uppgifter om hur långt de
kommit i samordningsfasen. Egardt förordade ofta att ärenden skulle lyftas
ut på grund av att de inte var färdigsamordnade och hade ibland också synpunkter på i vilken inriktning beslut skulle fattas (Egardts arkiv, 1992: h).
Sammantaget menar Isaksson att de som en gång ingick i Bildts närmaste
krets under studentperioden fick viktiga poster i Regeringskansliet och utgjorde en exekutiv stab som drog regeringsärenden åt det moderata hållet
(Isaksson, 1994: 128-129). Isaksson menar att det i kretsen runt Bildt (Olof
Ehrencrona, Lars Christiansson, Jonas Hafström) bara fanns ja-sägare och att
det endast var Egardt som var självständig nog att säga ifrån (Isaksson, 1994:
134). Bengt Westerberg upplevde dock aldrig att det fanns några sådana
problem i regeringskretsen eller i Regeringskansliet. Om det fanns några
sådana trender var det enligt Westerberg möjligen inom moderata samlingspartiet (Westerberg, intervju: 2010). Det är en bild som till viss del får stöd
av ett reportage av Bildt från 1998. Men här ges också bilder av Bildtregeringen som pekar på denna krets som en ”syrefattig bunker” (SvD, 1998-0125).
Bilden av en sammanjämkande och passiv ledare förstärks av dåvarande
finansminister Anne Wibbles memoarer. I efterdyningarna av valutakrisen
1992 försökte finansminister Anne Wibble i kompletteringspropositionen
presentera ett saneringsprogram (Nathaliplanen) för att komma till rätta med
budgetunderskott och den svenska statsskulden. Wibbles arbete med planen
och hur den skulle förverkligas illustrerar hur arbetet kunde se ut i Bildtregeringen. Wibble hade med sig listor med besparingsförslag till statsministerns rum. Här satt utöver statsministern ledarna för de övriga regeringspartierna, och liksom i arbetet med regeringsförklaringen gick man igenom partiernas ”hjärtefrågor”. Till slut kunde man enas om vilka områden som skulle
fredas och vilka som det kunde accepteras indragningar inom (Wibble, 1994:
48). Carl Bildt beskrivs i detta arbete som en ”sammanjämkande ordföran160

de”. Han var rent av så pass mycket ordförande att hans statssekreterare Peter Egardt satt med för att moderaternas intressen inte skulle glömmas bort
(Wibble, 1994: 50-51).
Peter Egardt fick således den roll som tidigare statssekreterare under
Carlsson och senare under Persson hade, nämligen som konflikthanterare.
Det fanns dock en skillnad: Egardt tycks också ha getts rollen som den som
agerade utifrån det moderata perspektivet. Bildt kunde som statsminister inte
själv ta den rollen p.g.a. risken att det skulle äventyra regeringens sammanhållning.
Bildts värsta farhåga var nära att besannas när centerpartiets Olof Johansson motsatte sig regeringens planer på att godkänna bygget av en bro mellan
Sverige och Danmark vid Öresund. Johanssons hårdnackade krav på grundligare utredningar och hot om att lämna regeringen ställde Bildt inför nya
utmaningar som statsminister. Bildt valde här en formalistisk väg men såg
också till att genom sina medarbetare motverka Johanssons krav på ytterligare undersökningar. Sammanhållningen mellan främst Westerberg och Bildt
var central i hanteringen. Westerberg befarade en regeringskris om inte frågan gick att lösa och skrev ett brev till Bildt med förslag på hur man skulle
hantera meningsmotsättningarna (Egardts arkiv, 1994: c1). Bildt vidarebefordrade brevet till justitieministern och skrev att ”[d]en sedvanligt innovative Bengt W har funderat på om det finns ngt kompromissutrymme med centern i brofrågan”. Bildt ville ha Lauréns bedömning huruvida Westerbergs
modell var juridiskt möjlig (Egardts arkiv, 1994: c2). Problemet som uppstod grundade sig i frågan om huruvida den ansvarige ministern, det vill säga
Johansson, skulle vara föredragande samtidigt som han också var den som
hade invändningar. Rättschefen i statsrådsberedningen, Johan Hirschfeldt,
tog den 6 januari 1994 fram en PM med titeln ”Beslutsordning m.m. i regeringsärenden”. Denna PM redogör för problematiken med ett statsråd som vill
uttrycka skiljaktig mening. Om man inte tillät detta menade Hirschfeldt att
det kunde uppfattas som om man ville ”manipulera beslutsprocessen”. Om
saken KU-anmäldes kunde det bli avigt då den som uttryckt skiljaktig mening måste stå till svars i KU för ett beslut som denne inte stödde i det första
läget (Egardts arkiv, 1994: d). I en liknande PM från justitiedepartementet
menade man att det inte fanns ”absolut skyldighet för regeringen att avgå
enbart därför att regeringens partimässiga sammansättning förändras”
(Egardts arkiv, 1994: e). Det slutade med att Olof Johansson inte blev ansvarigt statsråd för frågan och man kringgick den formella föredragningsordningen. Redan den 5 januari fattade Carl Bildt beslut om att Reidunn Laurén
skulle ges rätt att vara föredragande i Olof Johanssons ställe avseende ärenden gällande en fast Öresundsförbindelse (Egardts arkiv, 1994: f).
Problematiken med Öresundsbron är den enda händelse som författaren
funnit beskriven i Egardts arkiv där tydlig irritation har märkts från Bildts
sida. Vid ett möte mellan Carl Bildt, Peter Egardt och tjänstemän från miljödepartementet den 10 juni 1994 ställde Bildt frågor avseende Öresundsbron.
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Bildt ställde frågor utifrån en PM från miljödepartementet om synpunkter
från Vattendomstolen och andra institut. Bildt säger: ”De kan ju ha synpunkter på Gud och Jesus också”, något han fick bifall från gruppen om. Mötet
avslutats med att Bildt fick ett ”utbrott” och sa: ”Återkom efter 30 min med
underlag ni kan stå för och som är sakligt korrekta” (Egardts arkiv, 1994: g).
Episoden med Öresundsbron kan här inte återges i sin helhet. Det är emellertid tydligt att Bildt lyckades manövrera bort en motvillig Olof Johansson.
Han gjorde det emellertid inte på ett uppenbart forcerat sätt. Snarare rådgjorde han i olika turer med de övriga partiledarna, centerpartiets övriga statsråd,
justitieministern och rättschefen. Trots att man konstitutionellt löst frågan
skapade det problem att ha Olof Johansson som ihärdig motståndare till
bron. Den 21 juni 1994 rapporterade TT från centerstämman att Olof Johansson, som nu lämnat regeringen, kände sig fullständigt fri att uttala sig
om Öresundsbroförbindelsen och att tala klartext om de delade meningar
som funnits inom regeringen på miljöområdet. I Egardts arkiv är TTutskriften bilagd en intern PM från Herrström till bl.a. Egardt. Herrström
skriver: ”Tidigare var beskedet att det bara var i fråga om bron han skulle ha
en friare ställning. Nu har miljön tillkommit. Vad blir nästa fråga? Husläkarna? Skatt på kommersiella fastigheter? Suck.” (Egardts arkiv, 1994: h).

Fokus på utrikes- och säkerhetspolitik
Om Carl Bildt var mån om att delegera arbete till respektive statsråd och
vara återhållsam med att försöka dominera övriga statsråds områden är det
motsatta sant för utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Det var också här
han hade sina kärnfrågor: ”De inrikespolitiska vardagsfrågorna låg honom
inte lika varmt om hjärtat” (Dinkelspiel, 2009: 180). Att en mer aktiv stil
således bör prägla detta område ligger helt i linje med teoribildning kring
kompetens och lämplighet. Bildts intresse härvidlag och det aktiva deltagande och ad hoc-artade förhållningssätt som han hade i utövandet överskuggar
betydelsen av typ av regering.
Strax efter regeringstillträdet kallade Carl Bildt själv till en heldagskonferens om Sovjetunionen och Baltikum, ett heldagsmöte som tre månader senare följdes upp med ytterligare ett möte om Baltikum och OSS-länderna
(Dinkelspiel, 2009: 178; Fredén, 2006: 25). Det var ett initiativ som förvånade hans Europaminister, Ulf Dinkelspiel, eftersom en statsminister inte
brukar ta sig tid för sådana långvariga överläggningar (Dinkelspiel, 2009:
178). De diskussioner som Bildt ledde efter tillträdet om de baltiska staternas
förhållande till Sovjetunionen speglar Bildts ledarskapsstil. Han lyssnade till
experternas diskussion och sammanfattade sedan mötet med en inriktning
som efter det först mötet kom att handla om inriktningen på det säkerhetspolitiska biståndet eller suveränitetsstödet till de baltiska länderna. Bildts linje
innebar att Sverige skulle satsa på de baltiska staternas inre säkerhet i form
av stöd till kustbevakning, polisväsende, etc. Bildt refuserade också förslaget
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om att svenska företag skulle uppmuntras att bygga hus till f.d. sovjetiska
officerare som drogs tillbaka från Baltikum trots att flera medarbetare förordade detta (Fredén, 2006: 32-33). Den tydlighet med vilken Bildt tycks ha
bestämt riktning i besluten har inte framkommit i empirin som rör regeringens arbete. Inom just detta område tycks alltså Bildt ha agerat betydligt mer
bestämt och ensam pekat ut riktning trots medarbetares invändningar.
Bildts intresse för säkerhetspolitik påverkade tydligt organisationen i
statsrådsberedningen. 1992 inrättades den Säkerhetspolitiska analysgruppen
(SB/Säkpol) i statsrådsberedningen och kom att sitta på samma våningsplan i
Rosenbad som statsminister Carl Bildt (se föregående funktion). Det var
statsministern själv som tog initiativ till att skapa denna grupp som var helt
ny i sitt slag, i synnerhet i statsrådsberedningen (Fredén, 2006: 10-11). Med
analysgruppen i statsrådsberedningen eftersträvade Bildt att vara bäst påläst
av alla regeringschefer i Europa i de baltisk-ryska frågorna (Fredén, 2006:
15). I gruppen fanns bland de närmaste Jonas Hafström som var Bildts man i
olika utrikespolitiska sammanhang med uppgift att planera besök, gallra
telegram, etcetera. Det var också Hafström som agerade som ”Bildtolog”
eller uttolkare av vad Bildt sagt och vad han inte sagt. Det fanns enligt Fredén ett stort behov av den typen av tolkningar då Bildt inte hade för vana att
ge tydliga instruktioner. Han utövade enligt Fredén ”ledarskap genom ett
slags mental osmos, snarare än genom att peka med hela handen”. 51 Exempel
på detta var Bildts uppmaningar såsom ”att titta närmare på något” innebar
att författa en PM om saken, medan å andra sidan ett medhåll inte innebar att
statsministern instämde (Fredén, 2006: 14-15). Beskrivningen av Bildts förhållningssätt skiljer sig mycket tydligt från bl.a. Ingvar Carlssons och tyder
på att det var ad hoc snarare än formalistiskt. Ett aktivt deltagande understryks av hans kolleger:
Man kan väl säga att rätt mycket av det operativa utrikespolitiska hanterades
av statsministern och inte av utrikesministern. Rätt mycket hanterades utan
gängse byråkratisk hantering inom UD, vilket jag kan tänka mig frustrerade
en hel del UD-tjänstemän. Allting skedde i gott samförstånd mellan Carl
Bildt och Margaretha af Ugglas; där fanns inga som helst problem. Men det
som var lite irreguljärt det var att statsministern var så pass operativ som han
var (Egardt, intervju: 2010).

Bengt Westerberg pekar också på Bildts intresse för detta område och på den
skillnad han såg i Bildts ledarskap mellan inrikes- och utrikespolitik.
Hans stora intresse var utrikespolitiken. Jag tror att han höll en ganska hård
hand över utrikesdepartementet. Margaretha af Ugglas var nog en lojal medarbetare medan han var lite grand av utrikesminister också i sin statsministerposition. I utrikespolitiken hade han ofta mycket bestämda uppfattningar och
51

Osmos innebär sannolikt i detta avseende att Bildt skapat sig en uppfattning och vidarebefordrat det på ett otydligt sätt.
163

drev en egen linje, medan han var mer pragmatisk och mindre ideologisk när
det gällde inrikespolitiska frågor (Westerberg, intervju: 2010).

En specifik händelse illustrerar Bildts fokus på utrikes- och säkerhetspolitik.
Under brinnande valutakris hölls den 16 september 1992 partiledaröverläggningar. Tidigare samma dag höjde riksbanken räntan till osannolika 500
procent. Men Bildt inledde inte partiledaröverläggningarna med denna häpnadsväckande punkt. Diskussionen inleddes istället med att Bildt berättade
att man i ubåtsjaktoperationer hade ”glasklara” inspelningar av propellrar.
Bildt redogjorde sedan för det dystra läget men menade att femhundraprocentslösningen hittills var lyckad (Egardts arkiv, 1992: i).
Carl Bildts intresse för området tas också upp i den PM som skrevs före
regeringstillträdet. Bildt kom då överens med Egardt om att i den händelse
han själv var utomlands skulle Egardt vara hemma och om Egardt var utomlands skulle Bildt vara hemma. Överenskommelsen resulterade i att Egardt
var utomlands en gång under tre år utan att kallas hem inom en dag (Egardt,
intervju: 2010). Flera episoder från SB/Säkpols historia speglar också Bildts
intresse och kunskap på området. Under en resa i juli 1992 till Litauen skiljdes statsministern från sin expertgrupp. Bildt kom senare tillbaka till svenskarna med beskedet: ”Nu är det klart, de tar den där texten”. Bildt hade utan
sina experter förmått övertala Landsbergis, Litauens president, att acceptera
en skrivning i avtalet om de ryska truppernas tillbakadragande från Baltikum. Landsbergis krävde initialt en skarpare formulering gentemot ryssarna
än vad Bildt trodde var ändamålsenligt (Fredén, 2006: 59).
Det framgår tydligt att Bildts handlande i utrikes- och säkerhetspolitiska
frågor i högre utsträckning präglades av ett ad hoc förhållningssätt där hans
egna intressen och åsikter spelade en större roll än den samlade regeringens.
Carl Bildt träffade i slutet av 1993 den nytillträdde amerikanska presidenten
Bill Clinton i Washington DC. Strax efter mötet skrev Bildt ett mail till Clinton. Brevet, som behandlade valet till den ryska Duman, skrevs av Bildt men
bereddes inom analysgruppen. Fredén förvånades av att ett brev till USA:s
president i ett så viktigt utrikespolitiskt ärende togs fram under så kort tid:
Vi hade inga andra än redaktionella synpunkter, men jag noterade ändå med
en känsla av svindel att ett brev till Amerikas president i ett viktigt utrikespolitiskt ärende bereddes på betydligt kortare tid än statsråd och tjänstemän ägnar ett normalt riksdagssvar (Fredén, 2006: 243).

Bildts höga svansföring märks inte minst i sammanhang där ubåtar förekom.
I maj 1994 skrev Bildt ett brev till Rysslands president Boris Jeltsin. Bildt
påstod att ubåtskränkningar hade fortsatt långt efter Sovjetunionens kollaps
och att han antog att den ryska statsledningen inte kände till detta då det
fanns kvarvarande ”ex-sovjetiska strukturer”. Det centrala är att Bildt formu-
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lerade brevet utan att diskutera det i utrikesnämnden och inte heller i regeringskretsen (Möller, 2010: 89).
Efter regeringsskiftet splittrades analysgruppen och medarbetarna lämnade statsrådsberedningen. Fredén fick en placering på UD med ansvar för
rådgivning i frågor som rörde Baltikum. Det var enligt den nya utrikesministern Lena Hjelm-Wallén uteslutet att han skulle sitta hos statsminister Ingvar
Carlsson i statsrådsberedningen med argumentet: ”Han jobbar inte så”. Varje
statsråd skulle enligt Carlssons syn på saken sköta sina frågor utan hans inblandning (Fredén, 2006: 396-397).
Sammanfattningsvis kännetecknas Carl Bildts utövande av funktionen
som beslutsfattare av tvära kast snarare än ett enhetligt mönster. Hans deltagande var aktivt i meningen att han lade mycket kraft på att ena regeringen
och i viss mån hantera konflikter. Den sistnämnda aspekten är inte helt entydig i källorna. Som ordförande var han emellertid mer tillbakadragen och lät
andra resonera och ge uttryck för sina åsikter vilket här betraktas som ett mer
passivt deltagande. I utrikespolitiken var han helt uppenbart tydligt aktiv och
överlag tycks hans förhållningssätt ha varit ad hoc snarare än formalistiskt. I
denna funktion, mer än någon av de övriga, är bristen på information om
Bildt som statsminister från honom själv uppenbar.
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Göran Persson
Göran Perssons utövande av funktionen som beslutsfattare benämns som
aktivt och ad hoc. Bakgrunden till Perssons ledarskapsstil kan förklaras av
typen av regering, hans känsla för kompetens och lämplighet, samt hans
kognitiva stil. Statsminister Göran Persson skiljer sig från övriga fall då han
är den statsminister som på allvar verkat i EU-strukturen vilket kom att prägla arbetet i regeringen. I kapitlet beskrivs först utvecklingen i EU och sedan
de interna processerna i Regeringskansliet. Den nya rollen som Sveriges
främsta representant i EU gör att kapitlet om Persson som beslutsfattare är
mer omfångsrikt än övriga fall.

EU: från ett konstigt område till statsministerns livsluft
Göran Perssons intresse för EU-frågor växte över tid. Initialt var han inte
intresserad av eller speciellt kunnig på det utrikespolitiska området generellt
sett, och EU-området ansåg han var ”konstigt”. Osäkerheten resulterade i en
nervositet vid EU-toppmötena (Hjelm-Wallén, intervju: 2009. Se också Danielsson, 2007: 59). Han jämförde i början av sin tid som statsminister mötena i Bryssel med dem i Katrineholms kommunstyrelse. Hans kolleger var
skeptiska till hans syn på EU-frågorna och såg jämförelsen som ”den mindervärdiges försök till revansch” (Winberg, 2008: 134). Ett bristande intresse
följer ganska naturligt av bristande erfarenhet av ett område. Detta kom
emellertid att förändras. Lena Hjelm-Wallén beskriver en målmedveten satsning på EU-frågorna kring 1998, två år efter hans tillträde. Han insåg nu att
han var tvungen att ”spotta upp sig för att bli en av de stora grabbarna”
(Hjelm-Wallén i Lif, 2005: 162). Den definitiva vändpunkten var hans framgång som ordförande i EU 2001 (Nuder, 2008: 139-140).
Det ökade intresset och framgångarna i EU-strukturen fick uppenbara
konsekvenser för hur hans ledarskapsstil uppfattades. Hjelm-Wallén tillhörde kritikerna av den stil som Göran Persson utvecklade men kopplade kritiken till den ökade internationaliseringen. Situationen i Europa underlättade
ett sådant beteende och statsministerns roll förstärktes: ”De stora gossarna
dunkar varandra i ryggen, de gör varandra väldigt, väldigt stora” (HjelmWallén i Lif, 2005: 18). De krav som ställs på statsministern i den europeiska kretsen av regeringschefer beskrivs som en katalysator för ett dominant
beteende. Där gäller det att
visa sig beslutspotent och i den kretsen av herrar – det är nästan bara det i Europeiska rådet – där gäller det att visa att man greppar allting, att man är beredd på allting, också beredd att ta beslut, för det är då man får kompisar
(Hjelm-Wallén, intervju: 2009).
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Persson upplevdes av sin vice statsminister som mer presidentiell vilket var
ett resultat av den förändrade rollen för statsministerämbetet visavi EU och
mediesituationen. Medierna ville alltid att statsministern skulle svara på frågor men när de gjordes till viljes var det mycket svårt att ta tillbaka ett uttalande (Hjelm-Wallén, intervju: 2009). Hjelm-Wallén, som också arbetat ihop
med Ingvar Carlsson, menade att Ingvar Carlsson troligen hade fallit för det
mediala trycket förr eller senare men att det snabbare förloppet bättre passade Perssons personlighet än Carlssons (Hjelm-Wallén, Intervju: 2009). Å ena
sidan är det således strukturerna som tycks vara avgörande, å andra sidan
finns här tydliga nyanser i hur Carlsson respektive Persson valde att hantera
internationaliseringen och en ökad massmedialisering. Hjelm-Walléns syn
på Perssons dominerande stil ges stöd för i litteraturen om presidentialisering
som till stor del handlat om Göran Persson. Det är emellertid inte bara kolleger som observerat detta beteende hos Göran Persson. När Göran Persson i
intervjun för den här avhandlingen ombads reflektera över arbetet i Europa
var hans beskrivning av kraven påfallande lika Hjelm-Walléns beskrivning:
Det är en så påtagligt politisk miljö som bygger på den personliga relationen
och då måste du vara närvarande, måste visa vad du går för, du måste etablera dig, visa dig kompetent, kunnig, konstruktiv, ha vänner i olika falanger i
Europa. Ohyggligt viktigt (Persson, intervju: 2010).

Den informella beslutsstrukturen inom EU där beslut och diskussioner tas
mellan ministrar, ibland på telefon, innebar för Persson att han var tvungen
som statsminister att skaffa information och bilda en uppfattning i frågor på
egen hand. Det var en struktur som Persson såg stora fördelar med och bejakade (Persson, 2004: 225-226). Det är uppenbart att en sådan struktur som
Persson verkade i resulterade i ett mer centraliserat beslutsfattande och ett
aktivt och ad hoc utövande av funktionen. Persson tog själv kontakt med
andra regeringschefer och därtill spontant via telefon. Att EU var ett politikområde som växte fram är tydligt vid en jämförelse mellan honom och Ingvar Carlsson. Carlsson hade jobbat med, och kände, flera personer inom den
socialdemokratiska rörelsen i Europa. Det hade inte Göran Persson. Han
lärde successivt känna flera politiska ledare på ett mer personligt plan och
hans kollega beskriver att han fick en mer ”instrumentell roll” (HjelmWallén, intervju: 2009; Ruin, 2002: 82). Ingvar Carlsson hade, som Danielsson utrycker det, ägnat sig åt ”resediplomati”, men för Persson krävdes det
snabbare kommunikation. Han kunde därför dagligen ha kontakt med europeiska kolleger (Danielsson, 2007: 101). Från att ha varit ett område som
Persson var avvaktande till beskriver han i efterhand tiden i EU-strukturen
som den mest stimulerande tid han haft som etablerad politiker. Här upplevde han samma känsla och lust för politiken som när han i sin ungdom gav sig
in i politiken från första början (Persson, intervju: 2010). Persson illustrerade
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detta väl vid en konferens efter sitt frånträde. Arbetet i EU öppnande fantastiska möjligheter att nätverka och skapa opinion. De tillfällen han befann sig
i den miljön ”var livsluften i min statsministertid” (Persson, 2010). Han träffade rent av olika regeringschefer oftare än vad han träffade sin egen partistyrelse. Utslaget beräknade han att 50 procent av hans tid gick åt till EUfrågor (Persson, 2010). Diskussionen i tidigare kapitel om den organisatoriska utvecklingen avseende EU-frågornas hemvist avspeglar också hur ansvarsfördelningen kom att se ut vad gäller beslutsfattandet. I likhet med vad
som förväntas av en person med stor känsla för kompetens och lämplighet
inom ett sakområde uppstod också här konflikter mellan UD och statsrådsberedningen.
En tydlig förändring i Perssons orientering mot utrikespolitiken skedde
efter mordet på utrikesminister Anna Lindh. Lindh hade aktivt drivit svensk
utrikespolitik och hade ett upparbetat kontaktnät som hennes efterträdare
Laila Freivalds saknade. Utan Lindh på posten som utrikesminister uppstod
ett vakuum i utrikespolitiken som Persson fyllde. Journalister ansåg att de
ofta fick mer intressanta svar från statsministern än utrikesministern, och han
var dessutom ofta tillgänglig för att svara på frågor (Danielsson, intervju:
2010). Massmedialiseringen samt en växande erfarenhet och kompetens på
området är viktiga faktorer för förståelsen av varför Persson deltog så aktivt i
funktionen. I och med att Persson fyllde detta vakuum fick också hans medarbetare arbeta mer med att ta fram underlag om ren utrikespolitik och drogs
in i att bli mer aktiva på det området (Danielsson, intervju: 2010). Laila Freivalds irriterades över statsrådsberedningens mer framträdande roll (Danielsson, 2007: 163). Här blir det tydligt hur en statsministers intresse påverkar
Regeringskansliet som organisation. Ett ökat intresse hos statsministern
medförde förändrade arbetsuppgifter för hans medarbetare och en successiv
förskjutning av områdesansvar inom Regeringskansliet.
En intresseförändring skedde uppenbarligen avseende Perssons förhållande gentemot utrikespolitiken. Detta var något som påverkade även andra
processer som redogörs för senare. Av empirin framgår också att även om
inte överflyttningen av EU-frågorna var Perssons förslag så berodde den
faktiska förflyttningen av frågorna på hans aktiva deltagande.

Att ena regeringen
Göran Persson var inte beredd på att ta över posten som statsminister och
saknade lusten för den positionen, främst eftersom han trivdes mycket bra
som finansminister. Statsministerposten var obekant och han saknade konkretion i arbetet. Persson hade inte, som sin företrädare Ingvar Carlsson,
funderat igenom vilken typ av ledarskap han skulle utöva. Han beskriver
istället statsministerposten som ”en inkorg som du får se till att den fylls
själv” (Persson, intervju: 2010). Denna förutsättningslösa syn på vad rollen
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innebar är en faktor till att hans utövande av rollen som statsminister betecknas som aktiv och ad hoc.
För Göran Persson var inte synen på ledarskap det centrala utan vilka
uppgifter som skulle lösas. Det tog emellertid tre till fyra år innan han fann
charmen i arbetet som statsminister (Persson, intervju: 2010). Utan övergripande intresse och grepp om sin syn på ledarskap skapade han konkretion
genom att introducera ett antal stora områden såsom det gröna folkhemmet,
EU:s utvidgning, Östersjön, etcetera. Det var för Persson ett sätt att sätta en
dagordning och finna en profil för regeringen (Persson, intervju: 2010).
Trots avsaknad av strategi för hur han skulle utöva ledarskapet hade Persson olika taktiker för att lösa konflikter. Persson använde liksom Carlsson
sina ministrar i statsrådsberedningen, d.v.s. samordningsministern och vice
statsministern, som konfliktlösare och coacher. Den normala uppsättningen
för Persson var statsministern ”plus en ” (Persson, intervju: 2010). Denna
plus en hade till uppgift att vara ”trouble-shooter”, utsedd att lösa konflikter,
samordna i stort och smått och hoppa in när han själv inte kunde representera
politiskt vid olika sammankomster (Persson, intervju: 2010). 1998 hade
Hjelm-Wallén rollen som vice statsminister med placering i statsrådsberedningen. Hon tog hand om grundlagsfrågor men framförallt var hennes uppgift att agera ”coach” åt statsråden och lösa de ganska fåtaliga konflikter
mellan departement som skulle hanteras av statsministern och som inte statssekreterarna kunde lösa (Hjelm-Wallén, intervju: 2009; Larsson, 2004: 72).
Seniora kolleger som Lena Hjelm-Wallén, Björn von Sydow, Bosse Ringholm och Leni Björklund hade också en roll som ”trevlighetsnissar” (Danielsson, 2007: 181). Den vice statsministern hade emellertid inte alltid en
aktiv roll i statsrådsberedningen. 2002 tillträdde Margareta Winberg på posten som vice statsminister (Larsson, 2004: 72). Persson beskriver tillsättningen som ”politiskt motiverat” (Persson, intervju: 2010) vilket tycks ha
resulterat i att hon inte släpptes in i den inre kretsen (se nedan).
Förutom att erfarna kolleger hade uttalade roller som konfliktlösare införde Persson även nya försök till ministergrupper som påminde om de som
Ingvar Carlsson arbetade med 1990-1991. Han skapade tre löst sammansatta
ministergrupper formerade som arbetskraft, demografi och tillväxt. Perssons
tanke bakom dem ger en tydlig fingervisning om hur konflikter också hanterades:
De här statsrådsgrupperna som nu jobbar är snarast sammansatta så att de
statsråd som internt har lägst prestige får ansvaret att leda grupperna. […] De
nyaste, färskaste statsråden får den här chansen. Då slipper man också få någon att gå runt och tro att de har någon slags särställning i regeringskretsen
(Göran Persson citerad i Persson, T., 2003: 241).

Genom att slå sönder hierarkier inom regeringskretsen skulle alltså konflikter kunna dämpas. Det är i Georges och Sterns (1998) beskrivning motsatsen
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till hur en formalistisk ledare arbetar (se analytiskt ramverk). I fråga om just
konflikthantering menade Persson i intervjun för den här avhandlingen att ju
mer statsministern drar sig tillbaka desto starkare blir andra centra i regeringsarbetet (Persson, intervju: 2010). Uppenbarligen ville Persson inte ha
andra starka centra – därav gruppsammansättningen. Perssons utövande av
funktionen framträder i detta avseende som tydligt ad hoc då strukturen saknar någon typ av hierarki. Den anledning som Persson anför till att inte skapa ett inre kabinett är att statsministerns auktoritet undergrävs och man skapar ett kollektivt ledarskap (Persson, 2003: 241). Samtidigt är Persson av
samma anledning skeptisk till Ingvar Carlssons statsrådsgrupper: ”Fanns det
någonting som verkligen bröt mot hela vår tradition av gemensamt beslutsfattande, så var det detta. Det här var en skvader, det var en främmande fågel” (Göran Persson citerad i Persson, T., 2003: 241).
Syntesen av beskrivningarna ovan är att ledarskapet enligt Persson inte
ska vara kollektivt, det tillhör statsministern. Beslutsfattandet däremot ska
vara gemensamt. I en sådan position ges också naturligtvis statsministern en
mycket central position. Persson eftersträvade emellertid att liksom sina
företrädare delegera så mycket ansvar som möjligt. Han ansåg rent av att han
inte kunde vara tillräckligt inflytelserik i vissa lägen och att frågor kunde
falla på grund av att han inte varit med och bestämt tillräckligt aktivt. Vid ett
försök till reform av sjukförsäkringssystemet blev Persson dagen innan reformen skulle presenteras stoppad av facken. Hans kommentar var att han
saknade inflytande men att han måste lämna det till fackministrarna att hantera (Persson i Fichtelius, 2007: 251). För Persson var lagaspekten och den
kollektiva andan viktig när det gällde beslutsfattande och han kunde delegera
mer ju längre han suttit som statsminister (Persson, 2004: 223). Återigen är
det uppenbart att Perssons ledarskapsstil förändrats ju längre tiden gått. Persson ger rent av en bild av att han ofta saknade inflytande och detaljinsyn. Det
är en bild som också ges stöd av Thomas Bodström som slogs av den frihet
han hade att själv utforma lagförslag utan statsministerns inblandning.
Fackministrarna fick mycket utrymme vilket illustreras av att det tog ett år
innan Persson satte sig ner och diskuterade igenom Bodströms arbete med
honom (Bodström, 2004: 179-180). Även Perssons statssekreterare, Lars
Danielsson, tyckte att Persson inte utnyttjade sin makt tillräckligt. Beslut
kunde enligt Danielsson bli blockerade för att det fanns motsättningar inom
partiet eller för att Persson lät finansdepartementet bestämma (Danielsson,
2007: 271-272). Persson menar att han inte ”dömt av” fler än 10-15 frågor
där statsråd inte kunnat komma överens sinsemellan (Persson, 2004: 224).
Persson understryker vikten av kollegialitet och kolleger och medarbetare
pekar på att han delegerat och avhänts sig makt. Det finns en allmän logik i
att en statsminister inte kan vara inflytelserik i alla avseenden. Men det finns
många episoder under Perssons tid som statsminister som tyder på att han
utövade stort inflytande över regeringskretsen på ett sätt som inte alla gånger
bidrog till att ena regeringen.
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Persson ska ha intresserat sig för vissa fackministrars sakfrågor om det
handlat om ärenden som varit hjärtefrågor för honom eller om en viss fråga
fått mycket uppmärksamhet i massmedia. Finansminister Erik Åsbrink motiverade sin avgång i april 1999 med att relationen till Persson brustit. Droppen som fick bägaren att rinna över var när Persson gjorde ett utspel om
vårbudgeten utan att först informera finansministern om det. Persson sa i en
intervju att det fanns utrymme för skattesänkningar på ca 18 miljarder (detta
baserat på Konjunkturinstitutets rapport). Den överensstämde dock inte med
finansdepartementets egen rapport som inte lämnade något utrymme för
skattesänkningar (GP, 1999-04-13). Kopplingen till hans egen tid som finansminister är tydlig. Han uppfattade relationen som speciell givet det faktum att han själv närmast hade haft posten och menar att han de första fyra
åren som statsminister även var finansminister. Han var under den första
tiden som statsminister mer ”het på gröten” och hade svårare att vänta eftersom han när det gäller ekonomiska frågor förstår lösningen och inte behöver
lyssna (Persson i Fichtelius, 2007: 52). Persson ska också ha gått till angrepp
mot andra ministrar än Åsbrink som hade ansvar för områden han själv hade
erfarenhet från, bland dem Anna Lindh och Ylva Johansson (Svenning,
2005: 143). Perssons stora satsning på Östersjön och det Gröna Folkhemmet
gjorde också att ansvar flyttades till statsrådsberedningen. Regeringen satsade fem miljarder på hållbar utveckling och Stefan Edman (miljörådgivare åt
Göran Persson 1996-1998) fick kontor i Rosenbad. Miljöminister Anna
Lindh var irriterad över hur skev arbetsfördelningen och medieutrymmet
blev av Perssons tilltag (Franchell, 2009: 66).
Den ordinarie beslutsgången kunde också kringgås. Inför förslaget om
maxtaxan (d.v.s. ett avgiftstak för barnomsorg och förskola) 1998 diskuterades inte det konkreta förslaget med dåvarande socialminister Margot Wallström. Persson presenterade förslaget vid en presskonferens 1998, och Wallström kände inte till de enskilda delarna och var inte den som genomförde
presentationen av förslaget: ”Det var ytterst få som var med och beredde det,
det var en väldigt liten grupp” säger Persson om processen (Persson i Fichtelius, 2007: 116). Diskussionerna fördes istället mellan finansministern, statsrådsberedningen och LO (Persson i Fichtelius, 2007:255). Thage G Peterson
beskriver att han blev informerad om maxtaxan i juli 1998. Tillsammans
med Åsbrink, Hjelm-Wallén, Leif Pagrotsky, Anders Sundström, Ingela
Thalén och Pär Nuder kallades han till Sagerska huset den 18 augusti och
fick då läsa igenom valmanifestet (Peterson, 1999: 626-627). Peterson menar
att kritiken kanske är överdriven men att valprogrammet 1998 inte var förankrat (Peterson, 1999: 139). Förslaget om maxtaxan kom 1998. Det var
således tidigt under Perssons tid som statsminister men tyder ändå på en
aktiv och ad hoc beslutsprocess. Det finns fler liknande exempel. Thomas
Bodström, som ofta var positiv till Perssons ledarskapsstil, beskriver också
skeenden som är aktiva och ad hoc. Bodström arbetade för att skapa ökade
resurser för polisen och kriminalvården men fick inget besked från Persson
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om huruvida han skulle få anslag i budgeten eller ej. Besked kom dock under
pågående partiledardebatt. Persson skriver att Bodström såg glad ut därför att
”på så vis slapp han en lång och jobbig förhandling med finansminister Bosse Ringholm” (Persson, 2007: 406). Återigen tycks alltså beslutet ha fattas
av Persson och presenterades också av honom innan Bodström hade kännedom om det, vilket pekar på ett aktivt och ad hoc utövande av funktionen.
Persson kan sägas ha försökt ena regeringen genom sin egen person. Detta är något som har resulterat i många beskrivningar av honom som dominant i förhållande till sina statsråd (Isaksson, 1999; Ruin, 2007; Svenning,
2005; Ögren, 2005). Det finns tydliga exempel på när Persson desavouerat
statsråd som hamnat i mediestorm. Kritiken kunde bli väldigt personlig: ”Jan
O har väldigt, väldigt kort distans mellan talorganet och hjärnan. Det går
fort. Men jag ångrar inte en sekund att jag tog honom. Han har varit duktig
som minister” (Expressen, 2003-10-23). 52 Strax efter det att Pär Nuder utsetts
till finansminister mötte också han stark kritik i medierna då han vid ett möte
sade att 40-talister är ett köttberg som 60-talisterna måste föda. Persson klargjorde då för medierna att han ”tagit ungtuppen Nuder i upptuktelse” (Aftonbladet, 2004-12-01).
Här fokuseras emellertid på arbetet inom regeringen. Liknande impulsiva
uttalanden tycks emellertid också ha funnits inom den närmaste kretsen.
Thage G Peterson försökte under sin tid i statsrådsberedningen (1997-1998)
få Persson att ge beröm till kolleger och ge kritik utom hörhåll för andra
statsråd. Persson kunde uppträda spontant och kunde ”läxa upp vederbörande just när han kommer på att det är befogat” (Peterson, 1999: 583-584).
Denna typ av agerande tycks inte endast ha gällt under de första åren som
statsminister. Under ordinarie regeringssammanträde som behandlade vårbudgeten 2005 hamnade Pär Nuder och Göran Persson på kollisionskurs.
Persson ville minska antalet unga arbetslösa genom att öka intagningen till
högskolan. Nuder klargjorde att det var högskolorna som bestämde över
intagningarna. Det var ett resonemang som Persson inte accepterade. Persson
ifrågasatte Nuders politiska omdöme, något Nuder kände igen från tiden då
Erik Åsbrink varit finansminister. Nuder tolererade inte behandlingen och
var på väg att gå när Persson klargjorde: ”Om du går nu kommer du inte
tillbaka” (Nuder, 2008: 257). På liknande sätt kunde Persson, när han var
irriterad på exempelvis Pär Nuder, inför sittande regering utbrista: ”Hade vi
haft en samordningsminister värd namnet” (Winberg, 2008: 199), eller om
Leif Pagrotsky: ”Om vi nu hade en handelsminister värd namnet” (Franchell,
2009: 167). Perssons stil omnämns försiktigt av hans nära medarbetare, men
även Lars Danielsson framhäver i sina memoarer att “många kvinnor stöttes
bort av Görans ibland ganska burdusa uppträdande” (Danielsson, 2007:
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Kritiken mot Jan O Karlsson gällde bl.a. ett uttalande där han kallade USA:s president för
”Texasgubbe”.
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157).53 S-kvinnornas ordförande Inger Segelström och Ingela Thalén föreslog bl.a. att Persson borde kompletteras med starka kvinnor (GP, 1998-1001). Beskrivningarna av Perssons stil är i flera avseenden motsatta mot framförallt Fälldins och Carlssons syn på politiskt arbete. Persson drog sig uppenbarligen inte för att använda vassa armbågar och hårda omdömen och
tycks ha varit mindre bekymrad över att han inte kunde tillgodose alla önskemål.
Regeringsarbetet påverkades också kraftigt av statsministerns deltagande i
EU-arbetet, och det blev enligt medarbetare mer presidentlikt under Perssons
tid som statsminister. Nu kunde statsministern under sittande regeringssammanträde mästra statsråd och gå emot deras beslutsförslag. Något sådant
hade enligt Hjelm-Wallén inte kunnat ske under Carlsson, Palme eller Erlander. I sådana lägen hade ett statsråd inte heller kunnat sitta kvar i regeringen
(Hjelm-Wallén i Lif, 2005: 16). Hjelm-Wallén beskriver inte Persson som
väldigt annorlunda mot tidigare statsministrar i konfliktlösning. Hon menar
att det finns några exempel på när han var bufflig men i huvudsak gällde
samma instruktion från alla statsministrar att frågorna inte skulle komma upp
dit utan ”se för tusan till att de kommer överens” (intervju, Hjelm-Wallén:
2009). Det fanns en tydlig risk med att frågor skulle hissas till Persson för
tidigt vilket man försökte motverka. Om det gällde personrelaterade konflikter försökte dock Persson vara tillgänglig för att lösa sådana frågor (Danielsson, intervju: 2010). Han fungerade på så sätt som en ”lender of last resort”
(Larsson, J., intervju: 2010).
En motpol till detta är Bodström som beskriver hur Persson försökte linda
in kritik mot honom när han misslyckats med att få tillräckligt med uppmärksamhet för det faktum att moderaterna gått emot deras förslag om arresteringsorder inom EU avseende terrorism (Bodström, 2004: 195). Bodström
tillhör också de kolleger som menar att Persson varit omtänksam och stöttande i svåra situationer (Bodström, 2011: 150). Andra episoder rörande
tidigare finansministern Erik Åsbrink ger också bilden av en försiktig och
stöttande statsminister. Åsbrink hade innan hans avgång 1999 problem på
finansdepartementet då personalen var irriterad på hans temperament som
skapade en dålig stämning. Persson ingrep dock inte med motiveringen att
det ska ha gått ”väldigt, väldigt långt” innan han som statsminister kommenterar sina kollegers departement (Persson i Fichtelius, 2007: 83). Persson
beskriver själv en konflikt som uppstod 1998 mellan von Sydow och Åsbrink om hur försvarsuppgörelsen med centern skulle se ut. Persson menar
här att han tog en aktivt medlande roll mellan de båda (Persson, 2007: 219).
Vidare försökte Persson stötta ministrar som hamnat i problem och se till att
det fanns erfaret folk som hjälpte dem. Han beställde exempelvis ”maskerat”
en lista till Jens Orback med argument om vad som var fel i mediernas argumentation så att Orback tvingades tänka igenom den mediestorm han ti53

Anna Lindh ska dock inte ha gjort det utan uppfattat det som kul (Danielsson, 2007: 157).
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digt hamnade i som minister. Persson säger också att ”det gäller att se till att
han inte hamnar i sådana lägen där man kommer att kunna förnedra honom”
(Persson i Fichtelius, 2007: 105).54
I funktionen som beslutsfattare tycks Persson övergripande ha haft ambitionen att delegera och låta ansvarig minister arbeta i stor frihet. Flera utsagor tyder på ett mycket aktiv ingripande i konflikter som skiljer sig från flera
tidigare fall. Perssons direkta påhopp på övriga statsråd och spontana sätt att
själv lösa konflikter mellan statsråd och finansministern pekar på ett aktivt
och ad hoc ledarskap. Det förtydligas av den struktur av beslutsfattande som
etablerades.

Struktur för beslutsfattande
Strukturen för beslutsfattande under Göran Persson som statsminister understryker skillnader mellan koalitionsregeringar och enpartiregeringar. Persson
hade betydligt större frihet att forma samordningen än en koalitionsledare.
Göran Persson pekar på att det inte var så noga utarbetat i detalj hur samordningen skulle se ut i statsrådsberedningen. På frågan om det fanns en nedtecknad struktur för samordningen säger Persson: ”Det finns säkert en sådan
men jag kan inte säga att jag har lagt ner tid på det. Det har säkert dragits
och gåtts igenom men jag har inget minne av det faktiskt” (Persson, intervju:
2010). Göran Perssons statssekreterare Jan Larsson tydliggör genom en direkt jämförelse med en koalitionsregering: ”man behöver inte vara så förbannat formalistisk” (Larsson, J., intervju: 2010). Trots att det inte fanns
formaliserad process och trots Perssons motstånd mot formella inre kabinett
tycks en krets av nära kolleger och medarbetare format vad som kan betecknas som just detta i statsrådsberedningen.
Bildandet av ett informellt inre kabinett kan till viss del ha sin grund i det
faktum att Persson inte var det självklara valet som partiordförande. Den
första tiden som statsminister trivdes inte Persson i mötena med partiets
verkställande utskott (VU). Det fanns en stark misstro mellan honom och
partiet och det märktes vid dessa möten. Persson trivdes då bättre i Rosenbad
där Nuder och de övriga ansträngde sig för att han skulle känna sig trygg
(Nuder, 2008: 107-108). Källorna går här något isär. Jan Larsson menar att
Persson var emot formella inre kabinett men däremot såg VU som en exklusiv grupp där politiska diskussioner kunde föras i en liten krets (Larsson, J.,
intervju: 2010). Nuders beskrivning överensstämmer med andra kollegers
och medarbetares av hur statsrådsberedningen fungerade. Statsrådsberedningen och de personer som där arbetade kom att fylla funktionen av en
”trygg hamn” för statsministern, en plats där han visste att det fanns lojala
54

Jens Orback fick tidigt som statsråd kritik bl.a. för ett uttalande han gjorde för att tydliggöra
att han inte hyste fördomar mot homosexuella. Orback berättade om en ” härlig syster till min
mormor, som bodde i Kanade. Hon bodde med en häst där. Jag tyckte det var underbart”.
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medarbetare och att information från diskussioner inte läckte ut. Här kunde
också statsministern vara sig själv och höja rösten om han ville det (Danielsson, 2007: 188; Danielsson, intervju: 2010). Pär Nuder beskriver situationen:
Han skulle kunna lita på mig och de övriga medarbetarna i statsrådsberedningen. Alldeles oavsett hur mycket statsministern använde oss som container var vi hundraprocentigt lojala. Av utomstående uppfattades vi som en
ointaglig bunker (Nuder, 2008: 108).

I denna trygga hamn var man medveten om den risk som kunde uppstå med
en ”bunkermentalitet” som regeringen Bildt anklagades för, en sådan mentalitet som enligt Danielsson präglas av ”vi har rätt och alla andra är dumma
som inte begriper det”. På statsrådsberedningen talade man enligt Danielsson
om detta för att minimera risken för att en sådan attityd skulle uppstå (Danielsson, 2007: 188). Ett tillvägagångssätt var att Perssons statssekreterare var
öppna med hur han uppfattades externt, fungerade som hans känselspröt utåt
men sa också ifrån om de inte höll med statsministern, vilket han var väldigt
mån om att de skulle göra. Det hände bland annat i frågor om deltagande i
utrikespolitiska sammanhang (Danielsson, intervju: 2010). Vad Danielsson
korrekt beskriver är den typ av negativ gruppdynamik, benämnd groupthink,
som kan uppstå när personer sluter sig i en liten grupp och motverkar externa
influenser (se Janis, 1982). Danielsson menar att man aktivt motverkade
sådana tendenser, men det framgår emellertid av Nuders beskrivningar av
just Lars Danielssons ställning hos Persson att det fanns tendenser till bunkermentalitet. Danielsson var en person som kunde filtrera information för
statsministern genom att ”svara på frågor innan de ställts, eller svara på ett
sätt som chefen ville höra” (Nuder, 2008: 251). Även Bodström beskriver
medarbetarna på statsrådsberedningen som en mur och ett filter som ogillade
när han gick förbi dem för att få en avdömning av statsministern (Bodström,
2011: 27). Nuders och Bodströms utsagor beskriver en typ av person som
ofta finns i närheten av personer med en snäv kognitiv stil, personer som
tenderar att skapa en ad hoc och aktiv stil. I dessa fall har nära rådgivare en
stor del av problemformuleringsinitiativet och ledaren går på färdigpaketerade förslag utan att för egen del skapa sig en bild av händelsen. När Margareta Winberg som vice statsminister 2002 flyttade över till Rosenbad med ansvar för bland annat jämställdhetsfrågor upplevde också hon statsrådsberedningen som stängd. Statsrådsberedningen var uppdelad i olika delar där Persson satt med de sina på ena sidan av en stängd dörr och Winberg och övriga
på andra sidan (Winberg, 2008: 190. Se också SvD, 2005-10-29).
En strukturell skillnad uppstod också under Göran Perssons tid som
statsminister. Samarbetet med övriga partier formaliserades på ett sätt som
var nytt i Regeringskansliet. Redan under Ingvar Carlssons tid inleddes ett
samarbete med centerpartiet och detta upprätthölls under Perssons första år
som statsminister. Samarbetet med centerpartiet resulterade aldrig i en fak175

tisk koalitionsregering även om detta var något som Persson senare ångrade.
Vad som däremot skedde var att centerpartiet fick poster i finansdepartementet och försvarsdepartementet (Ruin, 2007: 186). Göran Persson menar att
det var en konstitutionell innovation som genomfördes när centerpartiet
tilläts komma in i Regeringskansliet och på så sätt ha uppgifter som normalt
koalitionsmedlemmar har, fast de ändå inte var det (Persson i Lagercrantz,
2005: 226-227). Samarbetet med centern avslutades när centerns Olof Johansson avgick, och istället inleddes ett intensivt samarbete med vänsterpartiet och miljöpartiet. Vänstern och miljöpartiet fick nu ett samordningskansli
och statssekreterare i statsrådsberedningen. Persson hade därtill ofta frukostmöten med de övriga partiledarna (Ruin, 2007: 187). Partierna fick dock
aldrig de ministerposter som de krävde efter den socialdemokratiska valsegern 2002 (Nuder, 2007: 153-154). Ruin påtalar att samarbetet med vänsterpartiet och miljöpartiet kom att likna en koalitionsregering, inte minst tack
vare att de tre partierna tillsammans författade många propositioner (Ruin,
2007: 187-188).
Vad som i detta sammanhang är relevant är att statsministerns roll tycks
ha stärkts av detta samarbete. Kollegan Hjelm-Wallén menar att det med den
här konstellationen var nödvändigt att statsministern gavs ett fritt mandat
från statsråden att i vissa frågor förhandla i deras ställe eftersom diskussioner
förs på partiledarnivå (Hjelm-Wallén, intervju: 2009). Då det inte fördes
diskussioner i regeringskretsen på samma sätt som i en koalitionsregering
lyftes frågor till statsministern som då hade att diskutera med övriga partiledare utanför regeringens beslutsrum. Olof Johansson resonerade om skillnaden mellan att agera stödparti åt regeringen som centern gjorde mot socialdemokraterna och att ingå i en koalitionsregering. Den skillnad han uppehåller sig vid är att partiet inte alltid var med på noterna vid förhandlingarna
med socialdemokraterna. Det hanns inte med. Frågorna avgjordes därför på
partiledarnivå:
I en koalitionsregering har hela regeringen ett bättre beslutsunderlag, som gör
att en del av partiernas representanter får helheten. Sannolikt fler personer än
i en annan samarbetskonstruktion (Johansson i Lagercrantz, 2005: 251)

Det skapades således ett nytt läge där det inte var en koalitionsregering som
gemensamt fattade beslut under formella former, men inte heller en enpartiregering där regeringen var med. Beslut kunde istället fattas på tu man hand
mellan partier. Konstruktionen, som inte tycks har varit formaliserad, ger vid
handen ett utförande av beslutsprocessen som återigen kan betecknas ad hoc.
Det här var en ny samarbetsform som inte omnämns i tidigare litteratur: en
struktur där statsministerns ställning visavi de egna statsråden stärktes även
om regeringen var i behov av stöd från andra partier.
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Beslutsprocess
Man måste följa i sådana här lägen sin egen instinkt, det är jäkligt viktigt. Har
du tagit dig fram till den här typen av positioner så har du troligen med dig i
bagaget någon form av omdöme som har fungerat. Lita på det då (Persson,
intervju: 2010).

Göran Persson beskriver sig själv som en person som “har väldigt lätt att
komma till skott” (Persson i Lagercrantz, 2005: 234). Flera av hans kolleger
och samarbetspartners vittnar också om att han var snabb att fatta beslut
(Hjelm-Wallén, intervju: 2009; Johansson i Lagercrantz, 2005: 247) och
agerade mer på ”känsla och intuition än på dialog med sina medarbetare”
(Ines Uusmann i Borås tidning: 1999-04-14). Persson beskrev i en intervju
sin stil som beslutsfattare och det framgår tydligt hur hans stil skiljer sig från
bl.a. Thorbjörn Fälldins:
Är det något jag går oerhört mycket på i min politiska verksamhet så är det
intuition. Kalla det gärna politiskt luktsinne. Det finns politiker som jobbar
tungt, som läser allting. Min metod är snarare att lyssna, lukta och känna
(DN, 1997-07-02).

Perssons aktiva deltagande och ad hoc förhållningssätt illustreras av hur
energiuppgörelsen med centerpartiet 1997 gick till. Det var i mångt och
mycket Olof Johansson och Göran Persson som gjorde upp om frågan och de
hade under lång tid inhämtat information från relevanta aktörer såsom LO
och näringslivet. Men ett tillfälle uppenbarade sig och Persson tog detta tillfälle i akt att göra en överenskommelse (Persson i Lagercrantz, 2005: 232).
Han säger i en intervju:
Politik är väldigt ofta en fråga om att ta, inte rätt beslut, men beslut vid rätt
tillfälle. Gärna rätt beslut dessutom men erfarenheten säger mig att fel beslut
vid rätt tillfälle kan vara bättre än rätt beslut vid fel tillfälle. I fråga om energifrågan var det rätt tillfälle (Persson i Lagercrantz, 2005: 232).

En annan händelse tyder på att Perssons snabba beslutsfattande tycks ha gällt
även före tiden som statsminister. I april 1995 inleddes en ”run” mot HSB:s
sparkassa i Stockholm, d.v.s. att folk började ta ut sina pengar. Persson, som
då var finansminister, gick ut och meddelade att de som sparade i sparkassor
skulle veta att regeringen inte skulle svika småspararna. Persson visste att
han som finansminister inte hade mandat att utfärda sådana löften (Persson i
Lagercrantz, 2005: 48, 230). Persson beskriver vid ett seminarium 2010 händelsen som en relativt okänd kris. Han hade inte förankrat uttalandet. Den
situation som rådde vara nära att föra Sverige till randen av en kris men genom detta uttalande lugnades marknaden (Persson, 2010). Stycket nedan
visar att Perssons intuitiva stil kan förklaras av flera faktorer. En central
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faktor är massmedialiseringen. Persson upplevde att han var tvungen att
leverera ögonblicksbeslut trots betydande konsekvenser:
I det läget går det inte i förväg att säga vem som ska formulera linjen och hur
det ska göras, för du har kanske trettio sekunder på dig inför ett stort internationellt pressuppbåd och du får en avgörande fråga, och du vet att svarar jag
på den här nu så lägger jag fast en linje (Persson i Fichtelius, 2007: 284).

Massmedialiseringen påverkade uppenbart Perssons ad hoc stil som beslutsfattare. Det tydliggörs också av Perssons övergripande syn på regeringsarbetet. Han menar att det är lite av det regeringen gör som är planerat och att
man måste agera när ett tillfälle ges. Trots att Persson uppenbarligen kunde
fatta snabba beslut tycks han ha varit mycket noggrann med att få tillgång till
information. Göran Perssons första stora konferens var den så kallade Visbykonferensen om Östersjösamarbetet 1996. Efter mötet kunde Lars Danielsson och hans medarbetare göra en analys av bl.a. Göran Perssons informationsbehov. i) Medarbetare skulle ha talat med berörda aktörer och tänkt
igenom fallgropar och möjligheter. Några dagar i förväg ville han veta vilka
de stora frågorna var och om han behövde ge en ledning eller signal. Han
ville i sitt underlag ha ”rådata”, exempelvis uppgifter om ett land. ii) Han
ville i sista stund kunna tillföra en ”dimension”, iii) Bilder från besök i utlandet var viktiga (Danielsson, 2007: 66). Danielssons anteckningar tydliggör dels informationsbehovet och dels Perssons vilja att lägga sista ordet vid
handlingar.
Informationsbehovet var mycket stort och Persson var ”omåttligt förtjust”
i ekonomisk statistik. Han kunde på så sätt bilda sig en egen uppfattning om
läget i ett land (Danielsson, 2007: 155). Han ville inte heller ha ”frisserade”
underlag från departementen som kunde driva egna linjer, utan ha rådata så
att han kunde bilda sig en egen uppfattning (Danielsson, intervju: 2010).
Persson beskriver hur viktigt detaljkunskapen var för honom:
[J]ag har alltid hävdat i alla sammanhang att jag är djupt skeptisk till de här
figurerna som bara pratar visioner, du måste också veta hur du ska göra det,
vad det kostar, du måste veta vilken lagstiftning som ska förändras, du måste
veta vilket stöd du har för det och allt sådant där, detaljer. Jag har alltid slutat
med rådet till alla, plugga, plugga, plugga, läs in, slå in allt av fakta (Persson,
intervju: 2010).
[T]he devil is in the details, så är det och det gäller i högsta grad politik och
det är ohyggligt många som har stått med rumpan bar för att man inte behärskar detaljerna, men du får inte styras av detaljerna (Persson, intervju: 2010).

Den snabba beslutsstilen tycks således inte ha sin grund i att Persson var en
ledare med litet behov av information inför beslut, tvärtom. Det som här
avses med snabbt är en tolkning av det faktum att flera av ovanstående källor
pekar på att beslut inte alltid var förankrade. Framförallt visar ovanstående
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på att Persson litade till sin egen kompetens som beslutsfattare och vågade,
eller riskerade, att fatta snabba beslut. Han led inte heller av det faktum att
alla värden och personer inte blev tillgodosedda. Det är värt att jämföra med
hur Carlsson och framförallt Fälldin resonerade om beslutsfattande.
Det fanns för medarbetarna inte en systematik i hur de tillhandahöll information eller fick avdömningar vilket tyder på ett ad hoc förhållningssätt.
Föredragningar passade inte Göran Persson som satte mer värde på att få
underlag skriftligt så att han kunde läsa på framförallt tidiga morgnar (Danielsson, intervju: 2010). Statsvetaren Olof Ruin följde Persson under hans tid
som ordförande för EU under det första halvåret 2001. Inför ordförandeskapet fanns det inom regeringen inte någon etablerad tradition att diskutera
EU-frågor. Strax innan det svenska ordförandeskapet skulle ta vid initierades
det första gemensamma diskussionen. Persson gav också regelbundet information om vad som pågick inom EU vid de gemensamma beredningarna,
under punkten ”läget”. Ruin påpekar att det inte fanns någon samordning på
regeringsnivå av EU-politiken, utan diskussioner fördes på ad hoc-basis mellan berörda statsråd (Ruin, 2002: 49). Samarbetet med den egna staben som
arbetade med EU-frågorna på statsrådsberedningen var också oplanerat och
beslutsfattande mer ad hoc. Inom denna krets av tjänstemän, ledda av Lars
Danielsson förekom inga gemensamma möten med Göran Persson. Om han
ville något så tog han kontakt med dem enskilt eller kontaktade dem genom
en tredje person. Det fanns en tanke om att etablera mer rutinartade möten
med centrala personer med betydelse för ordförandeskapet varje fredag eftermiddag. Det blev dock inte mycket kontinuitet i dessa möten (Ruin, 2002:
51-52). Det ostrukturerade arbetet gällde inte bara under det så viktiga ordförandeskapet utan också i det vardagliga arbetet som statsminister. Hans statssekreterare försökte flera gånger införa fasta tider för att ha avstämningar
med statsministern, men alla misslyckades. Istället försökte de gripa honom i
farten och stämma av något, som han i efterhand kunde ha glömt bort och
irritera sig över att han inte blivit informerad om. Danielsson beskriver det
som ett behov av att revoltera mot statsministerns förväntade tillvaro (Danielsson, 2007: 191-192; Danielsson, intervju: 2010). Det extremt inrutade
livet som statsminister passade inte Persson. Han hade då inte utrymme för
improvisation och gillade inte att vara styrd. Han ville gärna ha sista ordet i
vad han skulle göra för något, vilket gjorde att Persson utvecklade en rebellisk attityd. Interna föredragningar kunde därför strykas för att skapa tid
(Danielsson, intervju: 2010). Persson menar emellertid att Danielssons bild
inte stämmer, och hans förklaring till att Danielsson uppfattat det så är att
han inte hade samma vana av att döma av inrikespolitiska frågor som Pär
Nuder (Persson, intervju: 2010). Danielssons analys stämmer dock överens
med den syn Persson själv gav uttryck för tidigt under sin ämbetsperiod:
Jag hatar att andra ska bestämma vad jag ska göra, vad jag ska säga, hur jag
ska säga det, hur jag ska bete mig (DN, 1997-07-02).
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Persson tycks ha upplevt samma situation som Carl Bildt upplevde vid inträdet i Regeringskansliet, nämligen att fasta rutiner tog över styret av riket.
Persson tycks ha arbetat hårt för att skapa sig ett eget handlingsutrymme och
inte velat rätta sig efter de former som fanns.
Perssons aktiva ledarskapsstil illustreras väl av hur den allmänna beredningen utvecklades under hans tid som statsminister. Persson introducerade
under sin tid punkten ”Läget” på allmän beredning. Den här punkten kom
allt eftersom åren gick att bli dominerande för den allmänna beredningen.
Den kunde uppta timmar och ju längre tid som gick åt till ”Läget” desto
mindre tid fanns också över till faktiska sakfrågor (Larsson, 2004: 62; Nuder, 2008: 130). Läget, som initialt kallades allmänpolitisk diskussion, ”blev
mer och mer att Göran tänkte högt” (Hjelm-Wallén, intervju: 2009) och en
del statsråd visade tydliga tecken på otålighet under Perssons utläggningar
(Danielsson, 2007: 178). Persson såg den allmänna beredningen som ett
viktigt instrument för honom själv. Hans uppfattning var att han gick igenom
det politiska läget och att det sedan ”fanns tid för diskussion och ifrågasättanden, så när vi skildes åt hade vi nått fram till en gemensam politisk linje”
(Persson, 2007: 138). Han jämför och likställer sammanträdena med allmän
beredning under hans tid med hur Ingvar Carlsson genomförde dem (Persson, intervju: 2010). Göran Persson såg den allmänna beredningen som en
korrektionsmekanism av hans dominans som statsminister (Persson i Fichtelius, 2007: 52).
Perssons egen uppfattning var att det var en diskussion som pågick där
beslut mognade fram. ”Läget” var ett sätt för honom som statsminister att
”sätta tonen och ge svar på frågor som var i svang”. Ibland resulterade det i
diskussion, ibland inte (Persson, intervju: 2010). Det är en uppfattning som
inte delas av hans kolleger. Som vice statsminister ledde Hjelm-Wallén allmän beredning i Perssons frånvaro. Det var då ett annat typ av möte:
Det blev mer diskussion och mer lyssnande när jag satt ordförande på regeringens sammanträden. Statsministern ägnade mycket tid åt att lägga ut texten
om vad han tycker själv. Det hade inte jag något behov av (Hjelm-Wallén i
Lif, 2005: 161).

Men Hjelm-Wallén ser också Perssons stil vid allmän beredning som ett sätt
att nå fram till ställningstaganden. Det var ett sätt för honom att skapa och
testa politik (Helm-Wallén, intervju: 2009). Sättet att leda allmän beredning
resulterade i att färre personer var med och drog ärenden. Under Ingvar
Carlsson hade statsråd haft med sig en eller flera tjänstemän som även deltog
i diskussionen. Under Persson var det färre ärenden uppe för diskussion och
statsråd fick ofta dra ärendena själva då Persson ansåg att de skulle kunna
ämnet tillräckligt bra själva (Hjelm-Wallén, intervju: 2009).
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Även Hjelm-Wallén poängterar att Persson ville att alla skulle kunna sina
och andras sakområden. Inför de formella regeringssammanträdena fick
Persson på förhand listor med ärenden som skulle klubbas. Persson var mån
om att på egen hand gå igenom ärendena och förstå vad de innebar, och
eventuellt plocka bort ärenden om det behövdes. Han kunde också, genomföra ”husförhör” med föredragande statsråd för att se om denna kunde ärendet ordentligt (Danielsson, 2007: 177). Han avtvingade också svar från statsråd även om frågan för diskussion inte tillhörde deras område, i syfte att
markera att regeringen som kollektiv var ansvarig för politiken (Persson,
2004: 230). Ovanstående diskussion om Perssons eftersökningar av detaljer
ligger i linje med detta. Han avtvingade ibland kunskap för att själv ha kontroll. Om beslut och statsrådens kunskapsläge säger han:
Jag har aldrig förstått mig på att den där typen av informationsinhämtning,
faktakontroll eller vad du nu vill kalla det för, att det på något sätt skulle vara
deklasserande, i alla sammanhang ska folk kunna sina saker. Har du tagit dig
så långt att du sitter vid konungens bord på konselj då ska du kunna dina grejer (Persson, intervju: 2010).

Persson såg det som sin uppgift att se till att alla kunde sina saker så att de
inte ”åker dit”:
Snällismen har jag haft lite svårt att förstå därför att den är ofta väldigt grym
mot människor, detta att man ska undvika till varje pris att göra det svåra, det
är faktiskt bara genom att man utmanas som man erövrar ny mark […] jag
har varit väldigt hård mot mig själv när det har gällt att vara påläst och kunnig och därmed har jag också kunnat släppa detaljerna och fluffa upp i visionernas värld (Persson, intervju: 2010)

Persson ställde uppenbarligen höga krav på sina kolleger vilket paradoxalt
nog tycks ha gjort dem passiva. Medarbetare som deltog under allmän beredning menar att det sällan blev ”livlig” diskussion. Persson ska ha varit
öppen för debatt men kunde också ”vara ganska obarmhärtig” (Danielsson,
2007: 178). Berättelser från statsråd tydliggör att Persson tydligt visade när
han själv inte var road av diskussionen. Jordbruksministern Annika Åhnberg
skriver i sina memoarer:
Det är inte trevligt när statsministern reser sig från den allmänna beredningen
och går efter Katrineholmskuriren för att diskussionen tråkar ut honom (Åhnberg, 1999: 196).

En orsak till avsaknaden av vitalitet är att Persson, enligt Danielsson, upplevde sig som lite av en outsider i den socialdemokratiska toppen. Det bidrog
till att han aldrig lyckades skapa någon bra lagkänsla i regeringskretsen och
att han föredrog att umgås med andra outsiders, som Björn Rosengren (Danielsson, 2007: 182. Se också Ruin, 2007: 179). Flera källor pekar på Pers181

sons dominans vid allmän beredning, men alternativa uppfattningar finns.
Margareta Winberg lyfter fram att Persson under åren 1996-2000 vid varje
allmän beredning lyckades hitta det positiva i regeringens arbete. Hon förvånades av att han orkade peppa laget när han själv inte fick något stöd (Winberg, 2008: 133).
En annan orsak till avsaknaden av vitalitet i mötena kan vara att statsråden kunde uppleva att frågor som togs upp i allmän beredning redan var
färdigmanglade av statsministern och finansministern. Därtill var tidspressen
en faktor av stor betydelse. Det fanns helt enkelt inte tid att föra seminarieliknande diskussioner. Efter den allmänna beredningen var flera statsråd ofta
tvungna att gå på andra möten i Sverige eller utomlands (Danielsson intervju: 2010). Jan Larsson lyfter fram en diskussion som känns igen från de
studerade koalitionsregeringarna, nämligen det taktikspel som ministrarna
ägnade sig åt. Eftersom Persson oftast höll med finansministern kunde det
vara osmart att ”frondera mot en finansminister”. Likaså gentemot andra
ministrar eftersom de ägde frågan och skulle vara tvungna att stå till svars på
området (Larsson, J., intervju: 2010). Jan Larsson menar att Persson var
mycket öppen för diskussion fram till dess att beslutet var fattat men
efter var det inte så mycket att tjata om längre då var det full fart framåt. Det
är klart att i sådana lägen kunde det bli tryckt och det kunde till och med vara
så att Göran försökte stänga diskussioner (Larsson, J., intervju: 2010).

Men resultatet blev också att statsråd avhöll sig från diskussion om det upplevdes som om frågan var avgjord, eller för att inte skapa fiender inom regeringen som kunde motverka framtida förslag från statsrådet själv. I detta avseende är det ingen som gör gällande att Persson uppmanat till ifrågasättande.
Göran Perssons utövande av funktionen som beslutsfattare sammanfattas
som aktiv och ad hoc. Persson var aktiv i deltagandet genom att ta upp betydande tid vid allmän beredning och därtill i högre utsträckning än övriga fall
ta över frågor från övriga statsråd. Han var vidare aktiv på så sätt att han var
noga med att säkerställa att kunskapsnivån inom regeringen var hög. Persson
var ad hoc i förhållningssättet till funktionen då han kunde fatta beslut utan
tydlig förankring inom partiet eller regeringen. Konflikter kunde lösas eller
skapas genom påhopp på enskilda ministrar vid sittande bord och det verkar
inte ha funnits någon struktur för avstämningsmöten.
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Avslutning
De fyra fallen uppvisar fyra separata ledarskapsstilar som beslutsfattare.
Figur 5 illustrerar utifrån de två dikotomierna hur ledarskapsstilen skiljer sig
åt. Skillnaderna rör deltagande: aktivitet i beslutsprocesser, allmän beredning, konfliktlösning och förhållningssätt, d.v.s. huruvida det fanns en systematik och hierarki i beslutsprocesserna.
Figur 7. Funktion 2: beslutsfattare
Aktiv

Fälldin

Persson

Formalistisk

Ad hoc
Bildt
Carlsson

Passiv

Thorbjörn Fälldin och Göran Persson kategoriseras här som de mest aktiva
statsministrarna i funktionen som beslutsfattare. Det är slående att de, som
representerar olika typer av regering, olika partier och är de två fall som står
längst ifrån varandra tidsmässigt, visar sig ha samma typ av deltagande i
funktionen. Persson och Fälldin var båda måna om sina inläsningsrutiner och
om att skapa sig egna uppfattningar baserade på grundläggande data. Fälldins behov av att vara väl insatt kan förklaras av koalitionsregeringens struktur men också av att han kände en osäkerhet i rollen som beslutsfattare, samt
av hans kognitiva stil. Perssons deltagande förklaras utifrån en hög känsla
för sin egen kompetens och lämplighet, samt av typ av regering. Både Fälldins och Perssons deltagande benämns också som aktivt eftersom de båda
var mycket närvarande vid allmän beredning. De hade emellertid olika sätt
och skäl till att vara aktiva. Fälldin ifrågasatte förslag utifrån behovet av att
själv förstå hur olika beslut hängde ihop i den övergripande regeringspolitiken. I och med att han såg behovet av att föra in människors verkliga förhållanden i föredragningar tog han också en aktiv del i den allmänna beredningen. Persson var däremot aktiv vid allmän beredning för att han ville att alla
skulle känna till regeringens politik och genomförde också husförhör med
motiveringen att statsråden annars skulle kunna åka dit. Det är med andra
ord en skillnad i att själv förstå, vilket Fälldin arbetade för, och att tillse att
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andra förstår, vilket Persson strävade efter. Båda typerna av deltagande benämns emellertid som aktiva.
Ingvar Carlsson och Carl Bildt var passiva på samma sätt som Persson
och Fälldin var aktiva. Varken Carlsson eller Bildt genomförde någon typ av
kunskapskontroll av statsråden. Avsaknaden av detta i Bildts koalitionsregering är särskilt beaktansvärt då han som koalitionsledare torde ha haft ett större behov av att veta vad de andra partierna gjorde och på så sätt hålla samman regeringspolitiken.
Samtliga statsministrar tycks ha varit måna om att skjuta upp beslut och
invänta mer information, snarare än att forcera, och därmed agera som neutrala ordföranden vid mötena. I någon mån skiljer sig Göran Persson i detta
avseende då han genom konfrontation direkt kunde korrigera statsråd men
också indirekt genom att exempelvis visa ointresse, vilket resulterade i att
det sällan blev livliga diskussioner vid allmän beredning. I viss mån nämns
att också Carlsson hade en tydligt stark ställning vilket gjorde det svårt att gå
emot honom.
Bildt illustrerar betydelsen av kompetens och lämplighet för ett område, i
hans fall utrikespolitiken, där han var aktiv. Hans ledarskapsstil skiljde sig
således betydligt inom denna funktion, beroende på intresse och erfarenhet.
Han har övergripande benämnts som passiv men just i detta avseende var
han aktiv, varför också han placeras närmare en aktiv stil.
Fälldins och Carlssons förhållningssätt till funktionen benämns som formalistiskt. Återigen är det påtagligt att detta inte är gemensamt för typen av
regering. Göran Persson utmärks av att han snabbt kunde fatta beslut. Ibland
tycks beslut inte alls ha varit förankrade och Persson framhåller rent av behovet av att finna rätt läge snarare än rätt beslut för att göra något. Detta
skiljer sig markant från Carlsson som var noggrann med att det skulle finnas
en plan som var genomförbar vid ett beslut. Förhållningssättet bedöms alltså
som formalistiskt hos Carlsson men ad hoc hos Persson. Fälldin delar inställning med Ingvar Carlsson om behovet av att alla papper skulle vara på
plats och ärenden korrekt utformade. Genomgående för båda var också deras
noggrannhet med att alla beslut var demokratiskt förankrade och att de följt
de rätta vägarna inom interndemokratin, vilket kan ses som ett utfall av deras
inställning till politisk konflikt. Persson tycks i hög utsträckning ha motsatt
syn på politisk konflikt. Han var mer benägen att använda vassa armbågar
och var inte lika angelägen om att kunna ena regeringen kring en fråga.
Några förbehåll är värda att lyfta fram i analysen av denna funktion. Källorna är inte entydiga rörande Carl Bildts förhållningssätt till funktionen. Här
märks att beskrivningen av de övriga fallen nyanserats av att dessa personer
själva har ställt upp på intervju för denna avhandling. Bildt placeras därför
närmare det formalistiska förhållningssättet i denna funktion, men den övergripande bedömningen är ad hoc, främst baserat på övergripande utsagor om
Bildts inställning och hans hantering av utrikespolitiska ärenden.
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Förhållningssätt tycks ibland kunna gå in i och påverka deltagandet.
Carlsson benämns här som passiv främst beroende på att hans deltagande
tycks ha karaktären av en ordförande som delegerar men som själv inte ger
sig in i diskussioner i onödan. Hans förhållningssätt benämns som formalistiskt eftersom han var noga med att upprätta en organisation för hur beslut
skulle genomföras. Hans mer lågmälda deltagande tycks dock i allt väsentligt ha resulterat i att han fick sin vilja igenom, d.v.s. att trots att han var
passiv/formalistisk i processen var resultatet att han fick som han ville.
Slutligen är det värt att påpeka vilken roll skillnaden i tid i ämbetet spelar.
Beskrivningen av Göran Persson tog sin början i hur osäker han var som
statsminister i EU-strukturen. Han var passiv inom det området och berättar
även hur ovillig han var att släppa frågor till sina ansvariga ministrar. Han
säger också att han inte fann någon charm i ämbetet förrän efter fyra år.
Hans ledarskapsstil utvecklas emellertid drastiskt och han går in i EUstrukturen med förnyat självförtroende. Om Göran Persson endast varit
statsminister i fyra år hade möjligen analysen sett annorlunda ut.
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Kapitel 6: Kommunikatör

I det här kapitlet undersöks statsministrarnas utövande av funktionen som
kommunikatör. Det är påtagligt att den kommunikativa processen kan och
bör ses som en förlängning av beslutsprocessen. Statsministrarna visar i
mångt och mycket upp samma typ av ledarskapsstil som i föregående funktion. Liksom i andra funktioner undersöks här processer och inte faktiska
utfall. Beskrivningen är således inte en retorisk analys utan belyser i vilken
utsträckning som statsministrarna har deltagit i framtagande av tal och uttalanden och sedan framfört dem. Kommunikation handlar emellertid om mer
än att kommunicera beslut. En del statsministrar har använt det offentliga
rummet som en möjlighet att föra dialog medan andra istället har försökt
undvika alltför mycket uppmärksamhet. Kapitlet om statsministrarna som
kommunikatörer är det kortaste av de fyra empiriska kapitlen. Det finns två
skäl till det. Dels är det en betydligt mer avgränsad funktion än de tre övriga
och dels finns det mindre material om hur statsministrarna har förhållit sig
till denna funktion än exempelvis funktionen som beslutsfattare.
Medietrycket har varierat för de fyra fallen med en successiv ökning.
Samtliga statsministrar har emellertid upplevt att de varit pressade av massmedia. Kapitlet visar att utövandet av funktionen även påverkar övriga ledamöter i regeringen. En samordnad kommunikation ger ett lugn till statsrådskretsen som vet vad som komma skall. När utspel görs som inte är förankrade eller samordnade uppstår oro för vad som pågår. Fallen visar att det
återigen finns stora variationer i hur denna funktion utövats. Det har inte
bara att göra med en ökande grad av massmedialisering utan även, och i
synnerhet, skillnader i känsla för kompetens och lämplighet samt kognitiv
stil.
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Thorbjörn Fälldin
Thorbjörn Fälldins utövande av funktionen som kommunikatör har flera
likheter med de tidigare styckena om Fälldin som beslutsfattare. Fälldin kom
i mångt och mycket att anamma en passiv/formalistisk stil i kommunikationsprocessen. Förvisso tyckte Fälldin om att hålla tal, delta i debatt och
diskutera politik med människor, men han gav sina kolleger stort utrymme
och delegerade stora delar av processen till medarbetare. Behovet av att delegera arbetsuppgifter till sina statsråd är kännetecknande för en koalitionsledare. Men Fälldin visar också en bristande känsla för kompetens och lämplighet i relation till massmedia och ett behov av att förankra uttalanden i
regeringsförklaringen.

Kommunikation och förberedelser
Det gäller att ha något viktigt att säga när man begär ordet (Fälldin i Lagercrantz, 1998: 69).

Detta hade Fälldin lärt sig långt innan han blev statsminister. Fälldin ogillade
därför att ställa sig framför tv-kamerorna om det inte var rätt läge eller fanns
ett tydligt budskap att framföra. Fälldins kognitiva stil är precis som i funktionen som beslutsfattare tydlig. Han beskriver att det var oerhört stimulerande att kunna få grundläggande fakta så fort han bad om det. Ju bättre underlag han hade desto lättare kunde han senare svara på journalisternas frågor (Fälldin, intervju: 2009). Det finns i litteraturen om Fälldin tillfällen då
medarbetare oroat sig över hans frånvaro i medieljuset. Redan under valnatten 1976 hade Per Ahlmark och Fälldin vid sex tillfällen samtal som rörde
frågan om man skulle ge intervjuer och beskriva processen kring eftervalsarbetet. Fälldin ville avstå och Ahlmark fick till slut övertyga honom att ställa
upp (Hammerich, 1977: 33). Inom moderaterna rådde det också 1982 en oro
för att socialdemokraterna gick fram så starkt medan det borgerliga blocket
backade. Man bekymrades över att Fälldin knappt syntes överhuvudtaget
(Adelsohn, 1987: 70).
De uttalanden som Fälldin gjorde förankrades noga inom partiet och han
arbetade tillsammans med sina medarbetare för att gå igenom frågor som
skulle kommuniceras externt. Förvisso kunde Fälldin ibland göra avvikelser
från den överenskomna texten men alltid inom ramen för vad som rymdes i
regeringsförklaringen och partiprogrammet (Gunnarsson, intervju: 2009).
Fälldin litade i hög utsträckning på att hans medarbetare gjorde ett bra arbete
och kunde därför också delta med begränsad ansträngning i utförandet. Fälldin beskriver sin inställning:
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Jag kunde göra tillägg och jag kunde göra ett avsnitt som fick gå ut som TTmeddelande men eljest så var det Göran Johansson och Göran Josefsson som
skrev de allra flesta talen (Fälldin, intervju: 2009).

Så länge Fälldin själv inte kände att han hade något ”nytt och fräscht” att
bidra med så läste han helt enkelt upp det som hans statssekreterare Göran
Johansson hade skrivit. Medarbetare blev också tillsagda att arbeta fram
underlag utifrån vad Fälldin sagt på gruppsammanträdena (Fälldin, intervju:
2009). Fälldins deltagande och förhållningssätt benämns i detta avseende
som passivt och formalistiskt med hög grad av delegering samt, liksom i
övriga funktioner, en hög tilltro till att ärenden skulle beredas på ett korrekt
sätt. Denna benämning förstärks av hans förhållanden till bl.a. presskonferenser.
Övriga statsråd hade frihet att föra ut det budskap de ville (Fälldin, intervju: 2009) och han tog på så sätt inte över frågor och lanserade dem i ett
statsråds ställe (Eliasson, intervju: 2009; Söder, intervju: 2009). Presskonferenser som enskilda statsråd ville kalla till drogs först i statsrådsberedningen,
men om Fälldin själv ville hålla presskonferens hade han oftast samrått med
ansvarigt statsråd eller partiledare (Ullsten, intervju: 2010). Friheten följde
dock med förbehållet att ärendet skulle vara föredraget i ”behörig ordning”
innan det kommunicerades (Fälldin, intervju: 2009). Utrikesministern Ola
Ullsten begick härvidlag ett övertramp som Fälldin reagerade på. Ullsten
befann sig i ett afrikanskt land (oklart vilket) och försäkrade där att Sverige
skulle skriva av alla lån som Sverige hade gett landet. Fälldin blev upprörd
och lade ut texten för Ullsten:
Det är mycket möjligt att vi har kommit fram till det där men nog fan får du
finna dig i att du inte har frihet att göra sådana uttalanden. Du får finna dig i
att som alla de andra dra ärendet i behörig ordning (Fälldin, intervju: 2009).

Fälldins utövande kan i detta avseende benämnas som passivt och formalistiskt. Passivt på så sätt att han själv inte var aktiv i formuleringen av uttalanden och därtill mån om att delegera ansvar. Formalistisk eftersom han var
angelägen om att det skulle finnas täckning för vad han sa i regeringsförklaringen. Regeringsförklaringen är återkommande i Fälldins sätt att ta beslut
och kommunicera. Det är i sig inte ett konstigt förfarande men det är påtagligt att det endast är Fälldin av de fyra fallen som refererar till regeringsförklaringen som ett faktiskt handlingsdokument. Det är förvisso rimligt att en
koalitionsledare inte kan ta för sig i det massmediala utrymmet på sina kollegers bekostnad, men Fälldin visar också mot sina medarbetare en stor öppenhet för dem att skriva uttalanden och ta hand om formuleringar vilket
indikerar en passivitet.
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Att kommunicera via massmedia
Samtidigt som Fälldin och centerpartiet rönte stora framgångar blev TVdebatter och radioprogram allt vanligare. Fälldin tog i regel ledigt dagen
innan ett framträdande så att han ”kunde memorera ordentligt och slå i mig
vad vi framför allt ville köra ut” (Fälldin i Lagercrantz, 1998: 105). Fälldins
mycket nogsamma förberedelser illustrerar i mångt och mycket hur det
massmediala klimatet har förändrats. Det är svårt att föreställa sig en statsminister under 2000-talet som kan ta ledigt en dag för att förbereda sig inför
ett TV-program eller en debatt. Trots att TV gjort sitt intåg ansåg Fälldin att
det mest effektiva sättet att föra ut sitt budskap var att vara ute i landet och
tala (Fälldin, intervju: 2009). Men Fälldin hade goda erfarenheter av att delta
i TV från 1950-talet när han deltog i TV-program med andra riksdagsmän
och i ett program som hette ”Den nya kammaren”. Programmet pågick i tre
år och Fälldin tyckte att han låg bra till hos medierna (Fälldin, intervju:
2009).
Denna goda relation förändrades till viss del när han blev statsminister.
En del i detta omslag var den satir som Aftonbladet publicerade 1978. Fälldin framställdes som förvirrad person och upplevde att han framstod som en
”andlig krympling” (Fälldin i Lagercrantz, 1998: 202). Känslorna var upprörda och Fälldin tog åt sig så kraftigt av satiren att han ville avgå. Fälldin
drev till följd av satiren ett förtalsmål mot Aftonbladet eftersom han kände
att hans barn kunde ta illa vid sig av liknande satirer. Än idag kan Fälldin
inte förstå att det inte klassades som förtal (Ahlmark, 2001: 133; Fälldin,
intervju: 2009). Satiren var den typ av påhopp han inte hade någon förståelse
för. Han ville hålla sin person utanför politiken vilket var anledningen till att
han inte ville lämna ut familjen i mediala sammanhang (Ahlmark, 2011:
271). Möjligen p.g.a. satiren eller en övergripande inställning tycks en misstänksamhet ha odlats hos Fälldin visavi medierna. På frågan om han var
förberedd på det massmediala tryck han skulle komma att utsättas för som
statsminister säger Fälldin:
Jag märkte ju flera gånger att jag behandlades som kusinen från landet och
det passade inte mitt kynne. Så jag är väl medveten om att jag kunde bli kärv
och jävlig och det var nog en för den tiden rättvisande bild. Men det gynnade
ju inte mig, det insåg jag ju (Fälldin, intervju: 2009. Se också Johansson, intervju: 2009).

Fälldins känsla för kompetens och lämplighet påverkade tydligt Fälldins
utövande av funktionen som kommunikatör för regeringens politik. En händelse som speglar citatet ovan var när han som statsminister bjöds in att delta
i ett program med andra deltagare från såväl näringslivet som politiken. Programmet skulle pågå i 30 minuter och efter 25 minuter hade Fälldin fortfarande inte fått ordet varpå han reste sig och gick med avskedsorden:
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Ni må väl fan vara belåtna nu. Jag har kommit hit och hedrat ert program 25
minuter tyst och stilla. Jag tycker inte att jag kan göra så mycket mer (Fälldin, intervju: 2009).

Relationen till journalister, eller massmedianer som Fälldin kallade dem, gav
avtryck i vilket arbete han lade på att diskutera med dem. Han upplevde det
som ett tvång att bemöta kritik i medierna men han begärde själv aldrig en
replik på kommentarer, det skötte hans pressekreterare. Bland dem fanns
Rolf Örjes som var ”skicklig på att hantera massmedianer” och Fälldin tyckte han var bättre lämpad för den typen av kontakter (Fälldin, intervju: 2009;
Fälldin i Lagercrantz, 1998: 212-213). Återigen framträder Fälldins passiva
hållning. På frågan om vilken hjälp Fälldin hade att hantera medierna säger
han:
Om jag ville få ut någonting som hade med det formella att göra då insåg jag
ju att det ska du låta Rolf Örjes sköta. Han gör det tio gånger så bra som du
någonsin kan göra […] sen kom det en kille som var son till en bonde några
mil uppströms […] han var jäkligt fingerfärdig på att skriva (Fälldin, intervju:
2009).

Eftersom Fälldin närde en viss misstänksamhet gentemot medierna såg han
det som ett problem hur han skulle tillgodose de journalister som hade ”rimligt anspråk” på att träffa honom. Hans strategi blev således att pressekreterarna fick hantera dessa förfrågningar (Fälldin i Lagercrantz, 1998: 213). Det
massmediala klimatet uppfattades förvisso som påfrestande av Fälldin men
att en aggressiv utveckling har skett råder det ingen tvekan om. Relationen
till massmedia var långt ifrån vad den kommit att bli under slutet av 1990och under 2000-talet. Ola Ullsten beskrev långt efter sin period som statsminister den stora skillnad som existerade och karaktäriserar kärnfullt stämningen under den period som Fälldin var verksam: ”På min tid gällde det att
jaga möjligheten att få vara med i TV” (Ullsten, 2010). Fälldin tycks ha varit
skeptisk mot medierna eftersom han tyckte att de spelade ojuste. Inslag som
tog många minuter att spela in kunde resultera i korta klipp där han inte fick
utrymme att formulera sin åsikt. Bättre tyckte han då om de skrivande journalisterna. Han kunde ofta begära att få läsa igenom texten före tryckning,
ett tillvägagångssätt som han tyckte var ”redigare”. Problemet, som han såg
det, var att han i spontana uttalanden kanske inte använt ”rätt valör på något
ord”. Genom att läsa igenom utskrifter av intervjuer kunde man undvika att
det ”blev snack efteråt” (Fälldin i Lagercrantz, 1998: 208).
Det relativt ”snälla” massmediala läget framgår med tydlighet. Fälldin ville och fick korrigera uttalanden och det skedde enligt Fälldin i fullt samförstånd. Fälldins inställning till politisk konflikt, som berördes i föregående
kapitel om beslutsfattande, är också påtaglig. Spontanitet var inte något som
Fälldin uppskattade och han ville vinnlägga sig om att inte använda fel ord
för att på så vis undvika konflikter. Elmbrant beskriver i sin biografi över
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Fälldin den ”fälldinska ridderligheten” som exempelvis yttrade sig i att han
vägrade att läcka information till medierna trots att det är omtalat att moderaterna och folkpartiet gjorde så för att bättra sina utgångslägen (Elmbrant,
1991: 197).
Ytterligare en aspekt framträder hos Fälldin i funktionen som kommunikatör som speglar det massmediala läget och Fälldins inställning. Han ansåg
inte att hans egen person var relevant och därmed inte något som massmedia
heller borde intressera sig för. Det framgår med all önskvärd tydlighet att
Fälldin hade en betydligt annorlunda bild av rollen som statsminister jämfört
med senare fall, i synnerhet Göran Persson. Fälldin resonerar själv om brister
i förmåga i det sociala umgänget, något som kan vara en förklaring till relationen. Detta gav också avtryck i hur han agerade i officiella sammanhang
där han inte ville ställa upp mer än absolut nödvändigt:
Min sociala kompetens den är alldeles otillräcklig. Det här med att gå på mottagningar, gå omkring och hälsa på den ena och den tredje, aldrig. För att de
inte skulle fundera över varför jag inte var närvarande så gick jag till mottagningarna, ställde mig i ett hörn och drack ur ett glas och sedan gick jag därifrån. Jag hade bevisligen varit där (Fälldin, intervju: 2009).

Per Ahlmark lyfter dock fram motsatt åsikt. Han menar att Fälldin hade ett
lugn också i dessa sammanhang som spred trivsel i hans omgivning (Ahlmark, 2011: 267). Ahlmarks efterträdare, Ola Ullsten, ger också en annan
bild av Fälldin som kommunikatör och beskriver honom bland annat som
”den medieskicklige bonden från Ramvik” (Ullsten, intervju: 2010).
Det finns egentligen inte någon anledning att vara källkritisk mot Fälldins självuppfattning. Det är emellertid värt att ställa frågan vad Fälldin tjänar eller tjänade på att underhålla denna bild. Det kan tänkbart vara så att
han genom att lyfta fram drag som ger en tydlig bild av en jordnära person
som ogillade den typen av officiella sammanhang skapade en bild av vanlighet och eventuellt pålitlighet.
Fälldins känsla för kompetens och lämplighet tycks likartad med den
amerikanske presidenten William Howard Taft (se analytiskt ramverk). Fälldin ville inte heller bidra till en dramatisering kring sin egen person och avhöll sig av den anledningen från att delta i den personifiering av politiken
som massmedialiseringen bidragit till. Fälldin ville ha en konkret roll:
Jag skulle ha en uppgift. Kanske medverka i programmet om partiorganisationerna skulle ha någon utåtriktad verksamhet. Men jag hade ett bekymmer
med det där att gå omkring och vara social och oduglig. Jag kunde inte begripa vad de hade för intresse av att veta vem jag var utöver vad de kunde läsa i
tidningarna (Fälldin, intervju: 2009).

Sammanfattningsvis utövade Thorbjörn Fälldin funktionen som kommunikatör på ett passivt/formalistiskt sätt. Han hade en hög tilltro till att hans kolle191

ger kunde producera underlag som han presenterade. Dessutom var han noga
med att delegera ansvar och se till att uttalanden stämde överens med regeringsförklaringen och var dragna i behörig ordning. Fälldins utövande av
funktionen är rimligt att se som ett resultat av det faktum att han ledde en
koalitionsregering – det fanns inte möjlighet för honom att vara aktiv. Graden av massmedialisering var dessutom betydligt lägre än för senare fall.
Empirin ger också stöd för att Fälldins syn på sin egen kompetens och lämplighet troligen hade stor betydelse för hur han utövade funktionen.
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Ingvar Carlsson
Kapitlet om Ingvar Carlssons utövande av funktionen som kommunikatör är
jämförelsevis kort. Det beror på materialbrist vilket i sig tycks vara ett resultat av att Carlsson faktiskt inte ägnade denna funktion särskilt mycket tid.
Ledarskapsstilen som Carlsson uppvisar är åter passiv, främst baserat på en
omfattande delegering av uppgifter och begränsad kontakt med medierna.
Vidare var stilen formalistisk på så sätt att underlag togs fram i samarbete
med medarbetare och Carlsson var mån om att inte lämna en inslagen väg
och göra spontana uttalanden i medierna. Utövandet förklaras bl.a. av massmedialiseringen som utgjorde en stor press på Carlsson. Även i denna funktion påverkades Carlssons stil av det historiska arvet och han försökte att inte
framstå som en kopia av företrädaren Olof Palme. Carlssons inställning till
politisk konflikt och känsla för kompetens och lämplighet påminner i hög
utsträckning om den som Fälldin gav uttryck för, d.v.s. behovet av redighet i
dialogen med medierna och en inställning att hans person inte var intressant.

Kommunikation och förberedelser
Jag kan generellt säga att jag la inte alls samma tid på tal. Jag tyckte de var
viktiga men satt inte och slipade formuleringar och gjorde klassiska tal. Jag la
inte tid på det utan jag la min tid och kraft på annat medan Palme höll lysande tal och var road av det på ett alldeles speciellt sätt (Carlsson, intervju:
2009).

Ingvar Carlssons inställning till kommunikation genomgick en förändring
när han efterträdde Olof Palme som statsminister. Han kunde inte fylla Palmes plats som den stora talaren men försökte kliva fram och bli en bättre
talare än tidigare. Den tidigare agitatoriska stilen lades åt sidan och han drog
ner på takten och lade in fler konstpauser. Det var en stil som han höll fast
vid trots att han insåg att han skulle framstå som okarismatisk (Kratz, 1996:
34-35).
Liksom Fälldin präglades Carlssons arbetssätt av stor öppenhet. Ingvar
Carlsson kunde inför debatter och stora tal ut åka till Bommersvik med sina
medarbetare. Han spaltade upp sina huvudsakliga tankar på ett block och
delgav sina medarbetare dessa, varefter de satte igång att skriva medan han
vilade upp sig med en promenad eller en stunds vila. Carlsson granskade
sedan utkasten och så fortsatte det tills Carlsson var nöjd (Nuder, 2008: 75).
Precis som i övriga funktioner var det viktigt för Ingvar Carlsson att delegera och låta statsråden få utrymme att presentera sina frågor (Dahl, intervju:
2009; Feldt intervju: 2009; Larsson, A., intervju: 2010). Det är en uppenbar
skillnad mot företrädaren Olof Palme. Feldt resonerar i intervjun om skillna193

derna dem emellan och Carlssons inställning till den kommunikativa aspekten:
Jag tror att han trivdes rätt bra men samtidigt var det så att han hade fördelat
ansvaret på flera och de ansvariga skulle testas. De skulle framträda på ansvar
för sin politik. Han satt ju aldrig med. Där var det en väldig skillnad mot
Palme som armbågade sig fram på presskonferenser och tog över gång på
gång det en annan skulle ha sysslat med (Feldt, intervju: 2009).

Han kunde delta vid presskonferenser men det var för att visa stöd för den
ansvariga ministern som skulle presentera ett nytt förslag. Delegeringen eller
friheten för de enskilda statsråden gällde också när pressmeddelanden skulle
släppas – dem hann han inte med att läsa igenom utan litade på sina statsråd
och lät dem publicera sådana utan hans insyn (Dahl, intervju: 2009). Feldt
menar emellertid att alla pressreleaser gick via statsrådsberedningen (Feldt,
intervju: 2009). Det är troligt att statsrådsberedningen informerades, och lika
troligt är det att Carlsson själv inte engagerade sig i enskilda pressreleaser
eftersom detta hade inneburit en enorm arbetsbelastning.

Att kommunicera via massmedia
Ingvar Carlssons känsla för sin egen kompetens och lämplighet samt inställning till politisk konflikt gav också avtryck i hur han såg på och uppfattades
av massmedia. Han ansåg att han saknade karismatisk utstrålning och ville
driva sin egen stil och inte ställa upp på massmediala upptåg. Anledningen är
tydlig: ”Jamen, jag är tråkig” (Carlsson i Kratz, 1996: 35. Se också Färm,
1991: 62-66.) Journalisten och socialdemokraten Göran Färm påpekar att
Carlsson såg ut att vantrivas i TV, men Carlsson menar att det endast skedde
då de fokuserat på det som inte rörde de faktiska politiska frågorna. Han
delar i detta avseende den kritik mot massmedia som också Fälldin gav uttryck för. Om inte medierapporteringen var rättvis och speglade hela debatter
så blev han ”förbannad och ledsen” (Carlsson i Färm, 1991: 62). Carlsson
för också återkommande resonemang om att medierna har fått ett för stort
utrymme:
Men det finns också gränser där politikern bör säga: ’Stopp och belägg, här är
det jag som bestämmer när jag vill säga en sak!’ Det är ta mig fan inte Rapports sak att ta över den beslutsordning som ska bestämmas av förtroendevalda organ (Carlsson i Färm, 1991: 65).

Carlsson kände ett starkt behov av att förlita sig på de interna processerna
snarare än massmedias villkor men förstod samtidigt att en större öppenhet
och fler utspel i medierna skulle vara mer positivt (Carlsson i Färm, 1991:
64). Det var således en position som han medvetet valde bort. Carlsson beto-
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nar att utspel som kringgår de interna demokratiska processerna inte är en
del av hans uppgift som statsminister:
Det handlar om från min sida om en djup övertygelse och genomtänkt uppfattning om demokratins arbetsformer: Att lyssna, att höra olika meningar, att
inte låta prestigen låsa fast… Så kommer jag att fortsätta uppträda som partiledare (Carlsson i Färm, 1991: 56).

Carlsson skulle helst sett ett öppet debattklimat där uppgörelser sakligt kunde diskuteras mellan partier men utan jakt på privatlivet och affärer (Färm,
1991: 36). Beskrivningen av Carlssons syn på hur politik fungerar understryker Carlssons motvilja till politiska trick. Politik skulle enligt Carlsson
vara konfliktfyllt men utgöras av rent spel. Det är uppenbart att han tyckte
att politiken till för stor del utgjordes av annat än bara ideologiska motsättningar. Carlsson delar i detta avseende Fälldins syn på politik. Inställningen
till politisk konflikt är således att det inte bara är ett ”enjoyable game” utan
även för mycket ”dirty business” (se George, 1980: 148). Det är sannolikt
fler politiker som skulle skriva under på att det är för mycket fokus på privatlivet men det är samtidigt tydligt att Carlsson är en av dem som oftast
återkommer till detta och tydligast ser det som ett problem.
En ökande massmedialisering – vilket Carlsson tycks ha uppfattat präglat
sin tid som statsminister – samt det faktum att han ledde enpartiregeringar
ger en förväntan på ett aktivt och ad hoc utövande av funktionen. Personligheten tycks här vara betydelsefull för förståelsen av den uppvisade ledarskapsstilen som i det mesta pekar mot en passiv och formalistisk stil. Ytterligare en aspekt är central att lyfta fram. Efter mordet på Olof Palme framstod
Carlsson som en ödmjuk ledare. Hans Zetterberg uttryckte i en artikel 1987
oro för den hjältegloria som placerats på Carlssons huvud:
Förgyllningen kommer att verka som en teflonbehandling. Den kommer att
bli ett mycket större hinder för media i den framtida rapporteringen om
Carlsson än vad aldrig så nyhetsstyrande eller tystlåtna informationssekreterare kan bli (SvD, 1987-03-02).

Liknande analys gör journalisten Barbro Hedvall som menar att det faktum
att Carlsson inte sökte ämbetet och därtill övertagit det efter det att företrädaren mördats skapade en sympati för honom hos mediekåren. Detta och det
faktum att det utökade säkerhetsarrangemanget kring honom var omfattande
gjorde att ett ”ovant staket” sattes upp mellan honom och journalister (Hedvall, 2004: 215).
Liksom Fälldin för Carlsson fram argument om vikten av att det är de politiska instanserna som ska sätta dagordningen för politiken. Inställningen
ledde till att han ville hålla journalister på avstånd och inte genomföra intervjuer i hemmet eller på ett sätt som inte var strikt professionellt. De släpptes
därför aldrig in i hemmet i Tyresö eller in på tomten på Gotland. Även i det195

ta avseende tycks Palme ha fungerat som en, i detta fall avskräckande, måttstock. Carlsson tyckte Palme fick betala ett högt pris för sin generositet och
tillgänglighet gentemot massmedia (Carlsson, intervju: 2009). Den tidsanda
som då rådde kan också vara ett skäl till att Carlsson valde en mer avståndstagande väg. Hjelm-Wallén instämmer i att Carlsson var strikt mot journalister och säger att ”det kunde man vara på den tiden” (Hjelm-Wallén, intervju:
2009).
Resultatet blev att massmedia ofta framställde honom som opersonlig och
feg. Detta, menar Kratz, beror på att han betraktade dem som motparter, inte
medspelare, och ville inte ägna sig åt kompissnack (Kratz, 1996: 35; Smedsaas, 2005:60). Carlsson hade samma inställning till den egna personen som
Fälldin och drog sig för en dramatisering av sin egen person. Han säger:
Jag vill ha min sfär, vill behålla en bit av mig, annars hade jag aldrig orkat
alla de här åren. […] Men jag är väl gammalmodig. Andra spelar med massmedia och utnyttjar det, bjuder ut sig och gör det skickligt (Carlsson i Kratz,
1996: 223-224).

I sina resonemang om förhållandet till medierna faller Carlsson tillbaka på
det han kallar amerikaniseringen av politiken. Att exponera individerna var
något han drog sig för trots medarbetares försök att få honom att ställa upp
och visa en annan sida av sig själv (Kratz, 1996: 223-224). Carlsson var vid
ett seminarium 2010 bekymrad över massmedias intåg som aktörer snarare
än granskare, men pekade också på att det är upp till politikerna att sätta
gränser (Carlsson, 2010).
Sammanfattningsvis utövade Ingvar Carlsson funktionen som kommunikatör passivt/formalistiskt. Det märks i synnerhet i relationen till massmedia
där Carlsson delegerade det faktiska deltagandet i funktionen till ministrar
men var själv också mycket strikt i förhållningssättet till utövandet. I viss
mån gäller samma sak avseende tal. Han var själv inte intresserad av att slipa
på formuleringar utan ville framföra sakpolitik. Carlssons passiva deltagande
är något oväntat då han som ledare av en enpartiregering under en ökande
grad av massmedialisering kunde förväntas ha deltagit mer aktivt. I relation
till sin företrädare tycks Carlsson ha valt att ha en lägre profil, kanske av
eget ointresse och en i någon mån negativ självuppfattning.
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Carl Bildt
Regeringen Carl Bildt lade, som tidigare framgått, stor möda på att framstå
som ett sammansvetsat lag. Inför tillträdet till Rosenbad upprättades flera
PM som syftade till att skapa en enad front. Detta gällde också den samlade
kommunikationen från regeringen. Medan samordningen internt tycks ha
fungerat väl uttrycker flera av Bildts kolleger att samordningen av kommunikationen brast i flera avseenden. Empirin pekar på att det inte minst berodde på att koalitionsledaren Carl Bildt utövade funktionen som kommunikatör
aktivt och ad hoc. Förklaringar står att finna i interaktionen mellan Bildts
inställning till politisk konflikt och hans känsla för kompetens och lämplighet.

Samordning av kommunikation
Regeringen Bildt vidtog inför regeringsövertagandet noggranna förberedelser av den externa kommunikationen. Partiledningarna ville komma bort från
regeringarna Fälldins problem som bestod av att partierna körde sina spår.
Statssekreteraren i statsrådsberedningen Peter Egardt träffade därför statssekreterarna en gång i veckan för att ge riktlinjer för hur man skulle jobba.
Vidare hade statsministerns presschef, Lars Christiansson, till uppgift att få
till stånd gemensamma språkregler för partierna (Egardt, intervju: 2010). Ett
led i att försöka få alla att dra åt samma håll var upprättandet av en debattkodex mellan partierna. Debattkodexen hade sex punkter och redogjorde för
hur partierna i koalitionen inbördes skulle undvika att föra debatt mot varandra. Det klargjordes bl.a. att man skulle undvika att kritisera de övriga
partierna och till och med att enskilda riksdagsledamöter som ville uttrycka
missnöje skulle anmäla detta till samordnarna vid statsrådsberedningen
(Egardts arkiv, 1991: g). Egardt vill tona ned betydelsen av kodexen som
styrdokument men menar att den skulle tillse att det fanns gemensamma
språkregler att förhålla sig till (Egardt, intervju: 2010). Trots att det fanns en
nedtecknad strategi var det dock svårt att undvika läckor. Statsråd kunde rent
av ofta läsa i tidningarna om pågående diskussioner (Westerberg, intervju:
2010).
Dessa försök till samordning pekar på koalitionsregeringens särskilda behov av formella strukturer för kommunikation, något som inte har återfunnits
i de studerade enpartiregeringarna och inte heller hos regeringarna Fälldin.
Återigen fungerade Fälldin uttryckligen som ett varnande exempel på hur
man inte skulle göra för att få till stånd en lagkänsla.
Behovet av formella underlag för hur man ska agera gentemot varandra är
naturligtvis främst förbehållet en koalitionsregering, även om enskilda statsråd även kan kritisera varandra i en enpartiregering. I Bildts koalitionsreger197

ing uppstod trots nedtecknade förhållningsregler konflikter mellan partierna
som baserades på det faktum att det var en koalition. Anders Björck säger att
det fanns ju ständigt sådana här små skärmytslingar hur mycket profilutrymme varje parti skulle ha och det är självklart att det berodde väldigt mycket på
det enskilda statsrådet. Var det ett statsråd som hördes och syntes mycket i
media och kunde hantera mediefrågor så är det klart att då tyckte nog en del
att han eller hon syns lite väl mycket i media (Björck, intervju: 2010)

Samordningen av kommunikationen för de fyra partierna tycks ha varit ett av
de områden som var minst genomarbetat. Trots PM om hur det skulle gå till
visade sig här problemen med att fyra partier skulle försöka dra åt samma
håll och synas lika mycket. Carl Bildt och hans medarbetare tycks ha ansträngt sig för att hitta en person som kunde hjälpa till att forma kommunikationen. Lars Christiansson, tidigare journalist, anställdes vid regeringstillträdet som statsministerns presschef. Carl Bildt torde ha varit mån om att ha
med Christiansson i laget. Det är en slutsats som kan dras av det faktum att
han hade högre lön än statsråden och statssekreterarna (Isaksson, 1994: 111).
Den lönemässiga ansträngning som Bildt vidtog för att få med Christiansson
torde ha medfört att Christiansson fick möjlighet ordna statsministerns
kommunikation på det sätt han önskade. Christiansson beskrivs också som
en hårdför grindvakt som såg till att Bildt deltog i rätt fora (Isaksson, 1994:
121-122).
Material från Egardts arkiv tyder emellertid på att Christiansson inte alls
kunde samordna statsministerns kommunikation på det sätt som han ville.
Orsaken var att Bildt själv bestämde hur mycket och på vilket sätt han deltog
i funktionen. I en PM daterad den 5 juni 1992 från Lars Christiansson till
statssekreterare Peter Egardt beskriver Christiansson flera problem med
statsministerns sätt att utöva funktionen. Denna interna PM visar att Carl
Bildts ledarskapsstil som kommunikatör var aktiv och ad hoc. Christiansson
skriver:
Väl medveten om att det grundläggande proiblemet [sic!] ligger hos Carl
själv och hans oförmåga att prioritera mellan stort och smått i sin almanacka
finns det ett antal saker som skulle förbättra situationen avsevärt (Egardts arkiv, 1992: j)

Bildts förhållningssätt till funktionen var ad hoc, något som Christiansson
ville förändra. Ett förslag från Christiansson var att varje morgon ha ett
stabsmöte mellan Carl Bildt, Egardt och Christiansson som skulle inledas
med en politisk genomgång och diskussion om vad som skulle göras under
dagen. Han föreslog att trion vid mötet skulle ta upp vad som gått fel mediemässigt och vilka utspel som måste göras av Bildt och andra ministrar.
Vidare föreslogs en återsamling varje eftermiddag klockan 17.45 - 18.00.
Staben föreslås även ha en längre sittning en gång i månaden för strategidis198

kussion. Men problemet, menar Christiansson, måste lösas genom att Carl
Bildt ändrade sitt arbetssätt:
Carl måste fås att inse att han måste göra bokslut snabbare framför allt då det
gäller talskrivning och artikelskrivning. I klartext måste han lära sig att talprocessen faktiskt inte kan fortgå så att allt sker i sista minuten. Under mitt år
här har jag inte kunnat marknadsföra ett enda tal i förväg (Egardts arkiv,
1992: j).

Citatet tyder på Bildts detaljinvolvering, d.v.s. att han själv skrev sina texter,
och att det saknades systematik vilket störde övriga medarbetares förväntningar. Egardt minns att det nog fanns tillfällen, om än inte ofta, då Christiansson blev irriterad när Carl Bildt ”sprungit iväg” och sagt sådant som varken Egardt eller Christiansson kände till (Egardt, intervju: 2010). Christianssons förslag var att inrätta en befattning som stabschef ”med huvuduppgift
att hålla i hans arbetsuppläggning”:
Detta fordrar viss eftertanke. Men eftersom carl [sic!] i mångt och mycket
jobbar på samma sätt som då han var oppositionspolitiker är huvudargumentet att han måste inrikta sig mera på att lösa övergripande problem och att
hans stabschef har till uppgift att se till att resten hanteras (Egardts arkiv,
1992: j).

Christiansson pekar på att Bildt var aktiv även i hanteringen av detaljfrågor
och lät dessa skymma sikten för övergripande strategiska frågor. Christianssons förslag till en stabschef är också ett tydligt tecken på det behov som
finns inom koalitionsregeringar av att hålla ihop arbetsprocesserna. Egardt
som ju hade en stark ställning upplevdes alltså inte av Christiansson som
tillräcklig, utan här krävdes ytterligare samordning. Slutligen tar Christiansson upp ytterligare ett problem angående regeringens medierelation:
Vi har alltså inte lyckats få till regeringens gemensamma strategi att i massmedia framstå som en genomtänkt strategi. Huvudorsaken till detta är att vi
saknar styrmedel då det gäller att få samtliga statsråd att spela synkroniserat
gentemot massmedia (Egardts arkiv, 1992: j).

Detta problem föreslog Christiansson att man skulle lösa genom att använda
regeringens aftonskola till att gå igenom hur regeringen ”behandlas och uppfattas i i [sic!] media samt förslag att hantera situationen”. Bara på detta sätt,
menar Christiansson, kan man få statsråden att agera inom samma strategi.
Informationssekreterarna och statssekreterarna fungerade inte som ”bärare
och operatörer av ett fungerande mediamanagement” (Egardts arkiv, 1992:
j). I september 1992 inrättades en ny tjänst i statsrådsberedningen. Det var en
ny pressekreterartjänst som skapades med ansvar för samordning av Regeringskansliets press- och informationsfrågor (TT, 1992-09-11). Det är möjligt
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att Christiansson med denna tjänst fick som han ville. I alla händelser avspeglar tjänsten ett ökat behov av samordning av kommunikationsfrågor.
Carl Bildt framstår som en aktiv och ad hoc ledare. Trots medarbetares
försök att få till en samordning mellan partierna och ha insyn i vad Carl Bildt
gjorde tycks Bildt ha gått sin egen väg vilket skapade problem internt. Det är
möjligt att detta förhållningssätt främst gällde utrikespolitiken och hans intresse för det området. Bengt Westerberg kan inte påminna sig någon gång
då han blivit förvånad över vad Carl Bildt sagt, brevet till Jeltsin undantaget
(se funktionen som beslutsfattare). Det mesta som Bildt uttalade sig om var
för det mesta känt sedan tidigare i regeringskretsen (Westerberg, intervju:
2010). Det är möjligt att regeringen eller endast partiledarna kände till de
utspel som Bildt gjorde men att hans medarbetare i form av presschefen inte
gjorde det. Westerbergs omdöme om Bildt som formalistisk i kommunikationen motsägs av ett mönster som Westerberg själv beskrev redan 1995 och
som är mindre problematiskt ur ett källkritiskt hänseende. Westerberg sa i en
intervju:
Om det är något jag kan kritisera honom för är det att han ibland visade bristande generositet vid presskonferenserna. Han gav ogärna någon annan äran
av en framgång för regeringen (Westerberg i Nilsson, 1995: 246).

Westerberg ser i efterhand en skillnad gentemot Fredrik Reinfeldt som ofta
ställer sig vid sidan av och låter andra prata. I jämförelse var Bildt en mer
dominant statsminister (Westerberg, intervju: 2010).

Kommunikation och förberedelser
Att vara talskrivare till Carl det är fullkomligt hopplöst. Det var i så fall det
som vi kallade refuseringsunderlag som vi lämnade till honom (Egardt, intervju: 2010).

Carl Bildt arbetade, som citatet ovan visar, tillsammans med sina medarbetare med att ta fram tal. Men de underlag som de lämnade förkastades oftast,
därav benämningen ”refuseringsunderlag”. Han lät heller inte någon annan
skriva hans tal, men medarbetare kunde komma med ”tankeslingor och tanketrådar” (Dinkelspiel, 2009: 180; Egardt, intervju: 2010). Den säkerhetspolitiska analysgruppens uppgifter (se föregående kapitel) innefattade bland
annat att skriva tal till statsministern. Det var enligt de inblandade en mycket
otacksam uppgift. Krister Wahlbäck, professor i statsvetenskap och medlem
i analysgruppen, talade om utkasten från analysgruppen som ”retmedel” för
statsministerns eget tänkande. Bildts långa formuleringar var svåra att förstå
men när Lars Peter Fredén, också medlem i analysgruppen, påpekade detta
för statsministern var svaret: ”Ja, men de råkar vara mina” (Fredén, 2006:
13. Se också Isaksson, 1994: 80). Fredén förvånandes rent av när Bildt i ett
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anförande i riksdagen använde flera av de formuleringar som han själv skrivit in i talet (Fredén, 2006: 49-50). Förvåningen torde härstämma ur att det
var ovanligt att Bildt lät formuleringar från sina medarbetare vara kvar i det
faktiska talet. Framtagandet av såväl tal som artiklar tog mycket av statsministerns tid, och medarbetare menar att det var i detta arbete som statsministern kunde tänka igenom frågor mer långsiktigt (Fredén, 2006: 13).
Sammanfattningsvis framstår Carl Bildt otvetydigt som aktiv/ad hoc i utövandet av funktionen. Det är slående att Bildt hade denna ledarskapsstil
trots att det var en koalitionsregering och att det därmed fanns behov av
samordning. Medarbetare hade också arbetat hårt för att få till en samordning genom diverse PM, inklusive en debattkodex. Därtill var det, vilket
beskrevs i föregående funktion, Bildts huvudsakliga mål att hålla ihop regeringen. Statsministerns utövande av funktionen tycks därmed inte ha varit
grundat i den omtanke av regeringens sammanhållning som uppvisades i
funktionen som beslutsfattare, vilket kan förklaras av en känsla för den egna
kompetensen och lämpligheten i funktionen som kommunikatör.
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Göran Persson
Göran Perssons utövande av funktionen som kommunikatör betecknas om
aktivt/ad hoc. Persson skapade i mångt och mycket politik i sina diskussioner med medierna och i tal vilket gav tydliga drag av spontanitet. Han hade
en stor tillit till sin egen förmåga vilket delvis förklarar det aktiva deltagandet i funktionen. Massmedialiseringen är emellertid tydlig och Persson upplevde att medierna var alltför personliga samtidigt som han såg det som sin
roll att också berätta om sin person.

Att kommunicera via massmedia
Min närvaro i politiken har varit så total så länge att det kändes som en del
fick abstinensbesvär när jag inte var där (Persson i Sydsvenska Dagbladet,
2004-09-02).

Det inledande citatet utmärker Perssons tid som statsminister. Han gjorde sig
tillgänglig för medierna, förde öppna resonemang och gav spännande svar
till journalister. Han beskrivs av journalister som att han hade en närhet till
dem som ingen av hans företrädare lyckats med, och kanske heller inte hade
velat ha. Skillnaden till Perssons företrädare, Ingvar Carlsson, är uppenbar.
Persson hade också tydligt utvalda favoriter bland journalisterna som fick
ställa frågor – de som gjort sig ovän med honom fick inte en kommentar
(Hjelm-Wallén, intervju: 2009; Smedsaas, 2005: 52-62).55
Sammantaget hade Persson ungefär en timmes intervjutid per dag och han
menar att det ökade under hans tid som statsminister. 80 procent av hans tid
med medierna gick åt till politiska frågor, 10 procent till personliga frågor
och 10 procent till utländska journalister (Persson, 2004: 236). När Persson
tillträdde såg han de problem som Mona Sahlin fick utstå för att hon gjorde
sig tillgänglig för medierna. Det hade då varit rimligt att Persson tog en mer
tillbakadragen, passiv, roll. Istället tycks han ha agerat precis tvärtom. Han
ville inte lyda mediestrategerna utan följde sin egen instinkt (Persson, 2007:
122). Skälet var att han helt enkelt tyckte att det var kul. Han trivdes i umgänget med journalister som han beskriver som spännande och komplicerat,
nervfyllt och uppmuntrande (Persson, intervju: 2010). Persson säger:
[J]ag var alltid tillgänglig, jag svarade alltid på frågorna. Jag uttalade mig inte
bara som man ser idag. De får frågor och de säger någonting annat än vad
frågan handlar om och det nöjde sig de här flata journalisterna med, det är rätt
märkligt tycker jag faktiskt. Jag tyckte det var en stimulans, jag ångrar det
inte (Persson, intervju: 2010).

55

Se även Ruin, (2007: 196) som benämner pratsamhet som ett av Perssons tydligaste drag.
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En tydlig skillnad i öppenheten gentemot medierna märks vid en jämförelse
med Carlsson och framförallt Fälldin. Persson såg det som naturligt att människor ville veta mer om honom som person, hans ambitioner och hans liv,
och inte bara som regeringschef (Persson, 2004: 236). Trots att han ville
skydda privatlivet (Persson, 2004: 236) fanns här en inställning som var
betydligt mer bejakande mot medierna och en tanke att ämbetet inte bara är
en roll som statsminister utan att det är ett uppdrag som utförs av en person
som därmed spelar stor roll för medborgarna. Persson såg det rent av som
omöjligt för en statsminister i en demokrati att hålla sig undan från medieljuset (Persson, 2007: 122).
Persson uppfattade också presskonferenserna och spontana pressträffar
utanför plenisalen i riksdagen som positiva och beskriver dem som högtidsstunder. ”Det var ett bra test på om man låg rätt till. Jag tycker att det var
roligt” (Persson, 2010). Perssons tendens att tänka högt, som uppvisades
under punkten ”läget” på allmän beredning, återkommer i relationen till
journalister. När han intervjuades presenterade han ibland en lösning på ett
problem som ansvarigt departement inte hade arbetet färdigt med eller på ett
sätt som ansvarig minister inte hade tänkt. Problemet, menar Hjelm-Wallén,
var inte bara att frågan kanske inte var slutdiskuterad, utan även att departementet i fråga ibland hade planerat ett utspel. När statsministern gick händelserna i förväg undergrävdes auktoriteten hos ministern och departementet.
Hjelm-Wallén är kritisk mot det sätt som Persson i rollen som statsminister
hade gentemot journalister och menar att det skapar problem. Journalisterna
kände också till det här draget hos statsministern och försökte få honom att
avslöja olika skeenden (Hjelm-Wallén, intervju: 2009). Trots att Persson,
åtminstone med historien i backspegeln, hade avsikten att vara delegerande i
alla avseenden efterlevdes det inte. Persson hade istället ett aktivt och ad hoc
förhållningssätt vilket gjorde att medierna mer och mer centrerades kring
honom. Tal som Persson höll kunde också användas för att få saker och ting
gjorda. Med dem kunde han sätta deadlines och forcera fram reformer. Inför
exempelvis förstamajtal kunde han sätta press på ett departement för att ta
fram underlag i en fråga han ville presentera i sitt tal (Larsson, J., intervju:
2010).
Under ordförandeskapet i EU 2001 kom Perssons synlighet i massmedia
att nå oöverträffade höjder. Han ställde upp i otaliga intervjuer och svarade
på frågor av både privat och arbetsrelaterad natur. Ruin menar att så skedde
inte minst därför att Persson inte hade tid att skapa opinion i olika frågor på
vanligt sätt utan var tvungen att nå ut till medborgarna via massmedia (Ruin,
2002: 91-97). Perssons statssekreterare, Lars Danielsson, betecknar statsminister Göran Persson som allmän talesman för hela regeringen i alla frågor.
Detta ställde också för Persson krav på att andra strukturer fanns så att han
snabbt kunde få information om vad ett departement tyckte i en fråga, eftersom han sprang på journalister hela tiden och förväntades kunna ge svar
(Danielsson, intervju: 2010). Persson hade en stil som i högsta grad var aktiv
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och ad hoc på så sätt att uttalanden inte var förberedda och att han kunde gå
in på övriga statsråds områden och göra uttalanden. Liksom Bildt tyckte att
utrikespolitik var intressant och hade erfarenhet därifrån tycks kommunikationen som sådan ha varit ett av Perssons stora intresseområden. Detta intresse tycks ha funnits med honom hela tiden och finslipats och vidareutvecklats under ämbetsperiodens gång. Redan vid tillträdet som statsminister
hade han en tendens att mer resonera med journalister än att lämna besked.
Vid hans allra första EU-toppmöte som statsminister i Turin den 29 mars
1996 visade han till sina medarbetares oro tendensen att ge längre och mer
utförliga svar än vad som behövdes. Danielsson, som var hans statssekreterare under denna tid, menar att det vid liknande diskussioner kunde gå fel och
att han själv därför i efterhand förde diskussioner med journalister för att
förklara hur Persson tänkte (Danielsson, 2007: 61-62).
Vid tiden för EMU-debatterna fördes också en debatt om huruvida man
skulle införa övergångsregler avseende arbetskraftsinvandring. Skulle nya
medlemsländers medborgare omgående kunna söka jobb i Sverige? En utredning tillsattes som föreslog en övergångstid på två till sju år. Göran Persson hade tidigare vidhållit att han ansåg att det inte fanns planer på att införa
övergångsregler. I en intervju i november 2003 sa Persson emellertid att han
var orolig för ”fri arbetsmarknad från första dagen” och refererade till uttrycket ”social turism” som den särskilda utredaren Berit Rollén använt sig
av. Persson hade återigen ”tänkt högt” vilket hade fått till följd att regeringen
lagt om sin politik när det gällde övergångsregler endast genom statsministerns eget tänkande. Genom utspelet gick han emot statsråden Laila Freivalds och Berit Andnor som argumenterade mot honom. Plötsligt befann sig
den socialdemokratiska regeringen i en situation där de som en gång vunnit
poäng på en progressiv hållning nu var ensamma om att vara för övergångsregler (Danielsson, 2007: 119-120). Detta är ett typexempel på att Persson
ibland kunde uttala sig i frågor trots att han inte visste var i beredningsgången frågan låg, och att han kunde säga saker som inte var förankrade, varefter
han fick krypa till korset (Danielsson, intervju: 2010). Öppenheten bidrog till
att en bild skapades av att Persson bestämde allt själv (Danielsson, 2007:
189. Se också Hedvall, 2004: 213). Mediebilden av honom var också ett
bekymmer för hans pressekreterare. Jan Larsson tog jobbet som pressekreterare 2000 och det var en tid när kritiken mot Persson var kompakt. Larsson
krävde därför att de skulle vara två på posten som pressekreterare. Anna
Helsén från TT togs in och de såg tillsammans till att Göran Persson var med
i soffprogrammet ”Sen kväll med Luuk”, dansade med kossan Doris och var
med i OS-programmet ”Hello Sydney”. Det fanns, menar Larsson, ett uppdämt behov av att förstå att Persson inte var en allmänt otrevlig datamaskin
(Larsson, J., intervju: 2010). Detta var ett uttryck för en professionalisering
av statsministerns image i form av en trevlighetskampanj från statsrådsberedningens sida som inte de övriga statsministrarna genomfört.
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Perssons aktiva deltagande i medierna är något av ett tveeggad svärd. Å
ena sidan ville Persson ställa upp, å andra sidan menade han att mediernas
makt blivit för stor. Han säger sig också alltid ha gillat presskonferenser, ju
större desto bättre (Persson, 2007: 442). Samtidigt som detta var hans metod
upplevde han att han var ett offer för sin tid. Medierna accepterade inte att
någon annan än han presenterade uppgifter och därför skedde en stark personcentrering (Persson i Fichtelius, 2007: 436). På frågan om det inte var
han själv som bidrog till detta genom att alltid ställa upp säger han att han
inte genom att själv vara mindre framträdande hade minskat den personcentrering som han menar präglar dagens politik (Persson, intervju: 2010).
Massmedialiseringen är uppenbar men Persson uppmuntrade otvetydigt dess
utveckling och personcentrering. Det sätt på vilket han utövade funktionen
måste därför också ses mot bakgrund av hans val av förhållningssätt till medierna.

Kommunikation och förberedelser
Inför de stora talen hade Göran Persson hjälp av talskrivare, men i de flesta
andra fall var han – liksom i diskussion med medierna – oerhört självständig
och blev det snabbt efter tillträdet. Ibland försökte medarbetare sticka papper
i händerna på honom men han lade dem oftast åt sidan och gjorde det på sitt
sätt (Hjelm-Wallén, intervju: 2009). I 90 procent av fallen var Perssons tal
inte manusbundna. Istället arbetade han med fem, sex punkter som han utgick ifrån. Perssons medarbetare hade därför ofta inte möjlighet att forma
hans framträdanden. Hans statssekreterare Lars Danielsson beskriver uppgiften på nästan exakt samma sätt som Bildts statssekreterare: ”[A]tt vara talskrivare åt Persson måste vara det mest otacksamma som finns”. Det var
bara vid anföranden i riksdagen eller EU som manus användes och då fanns
det en process bakom med flera talskrivare. Oftast kom deras synpunkter
med i talet men i en annan form (Danielsson, intervju: 2010). Persson menar
dock att det inte var något som sades av honom i talarstolen som var oförberett, han har förberett sig länge men inte skrivit ned det. Han upplevde att
han inte hade gjort ett riktigt jobb om han bara läste upp något som någon
annan skrivit (Persson i Fichtelius, 2007: 53-54). Det är en inställning till
funktionen som skiljer sig från bl.a. Fälldin. Nedskrivna manus passade helt
enkelt inte Persson utan hans styrka var enligt hans talskrivare en extrem
närhet till och förmåga att läsa av publiken (Larsson, J., intervju: 2010. Se
också Winberg, 2008: 197). Persson berättade i en intervju om sin förmåga
som talare:
Jag älskar att stå i en talarstol och pröva nya politiska idéer. Jag ser på folk
hur de reagerar och det gör man inte utan att vara lyhörd och ödmjuk. Jag kan
gå in genom en dörr och känna att herregud. Här är stämningen fel. Vad har
jag sagt, vad var det som inte funkade? (DN, 1997-07-02).
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Persson kan också i detta avseende betecknas som aktiv och ad hoc. Liksom
i beslutsprocesser kunde detta förhållningssätt resultera i konflikter med
kolleger. Vid Perssons besök i Kina hösten 1996 tillämpade han vad hans
medarbetare benämner som ”ett klassiskt Persson-tal”. Medarbetarna hade
förberett ett tal som han sneglade på men lade åt sidan. Persson sade i talet:
”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk
utveckling när man ser det kinesiska exemplet” (Danielsson, 2007: 73-74).
Av uttalandet följde att en misstroendeförklaring riktades mot Göran Persson, en omröstning som slutade 119-204 till Perssons fördel (Persson, 2007:
185). Att Persson ville vara sin egen när det gällde vad han skulle säga framgick vidare vid ett möte 1997 med Storbritanniens premiärminister Tony
Blair och dennes presschef Alistair Campbell. Campbell fick dirigera vad
Blair skulle säga och Persson kunde efter mötet konstatera att Perssons egen
pressekreterare inte skulle få någon inspiration från exemplet Blair/Campbell
(Danielsson, 2007: 130).
Sammanfattningsvis var Göran Perssons stil aktiv i deltagandet och ad
hoc i förhållningssättet. Liksom i beslutsprocesserna tycks Persson i kommunikationen ha haft ett behov av att inte behöva rätta sig efter mönster och
rutiner utan själv bestämma arena för kommunikation och dess innehåll,
även om detta gick emot medarbetares och kollegers förväntningar.
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Avslutning
Denna del sammanfattar empirin från undersökningen om statsministrarna
som kommunikatörer. Beskrivningen av fallen känns igen från funktionen
som beslutsfattare. Figuren nedan visar dock att fallen för första gången
samlas i två kategorier och inte är utspridda över fältet. Den sammanfattande
analysen tar sin början med deltagandet för att sedan gå över i förhållningssättet.
Figur 8. Funktion 3: kommunikatör

Aktiv
Bildt
Persson
Formalistisk

Ad hoc
Fälldin
Carlsson
Passiv

Carl Bildt och Göran Persson tycks redan från första tiden i ämbetet ha haft
ett aktivt deltagande i funktionen som kommunikatör. Persson talade gärna
och mycket med massmedia. I synnerhet använde Persson gärna journalistkåren för att testa idéer. Mediekåren användes på så sätt som ett bollplank
och en samtalspartner att resonera med. Det är en relation som Persson beskriver som rolig och nervfylld. Han hade uppenbarligen en känsla för att
han själv var duktig på att ge svar och såg ett nöje i det. Likaledes formulerade han tal själv och refuserade ofta talskrivarnas förslag.
Det aktiva deltagandet delar han med Carl Bildt som liksom Persson tycks
ha fört diskussioner och gjort utspel utan att förankra dem ens hos sin egen
presschef. Tal förbereddes också av Carl Bildt själv och han betraktade sina
egna formuleringar som bättre än sina talskrivares. Det är anmärkningsvärt
att det är en enpartiledare och en koalitionsledare som utgör de två fallen av
fyra som är aktiva i deltagandet. Typ av regering har i detta avseende ingen
avgörande betydelse. Den egna uppfattningen om kompetens och lämplighet
för funktionen och en kognitiv stil som kännetecknas av litet stöd av medar-
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betare är av större betydelse. Koalitionsregeringens struktur satte förvisso
vissa gränser för vad Bildt kunde göra utan att riskera sammanhållningen i
regeringen, men ändock skapade han ett eget handlingsutrymme, och då
särskilt avseende utrikespolitiska frågor.
Bildt framstår som betydligt mer aktiv än den tidigare koalitionsledaren
Thorbjörn Fälldin. Fälldin delegerade i hög utsträckning kommunikativa
tillfällen till sina kolleger. Han lät också medarbetare skriva uttalanden som
han läste upp. Han litade på medarbetarna och ville endast lägga till eller
ändra om han hade nya uppgifter. Fälldins passiva deltagande i funktionen är
närmast att förvänta eftersom han som koalitionsledare var mån om att inte
ta för mycket utrymme. Däremot är det oväntat att Ingvar Carlsson var så
passiv i deltagandet. Carlsson delegerade så mycket som möjligt till sina
statsråd så att de fick möjlighet att etablera sig. Carlsson utmärks av ett ointresse av att slipa på tal och formuleringar. En jämförelse kan göras med
Palmes skicklighet härvidlag och Carlsson såg inte samma charm i funktionen. Fälldin och Carlsson var vidare avogt inställda till mediernas framträdande ställning i svensk politik. De såg inte massmedia som en diskussionspartner utan snarare ett nödvändigt ont som de var tvungen att hantera.
Carlsson tycks i större utsträckning ha gjort detta val tidigt under sin tid som
statsminister, medan Fälldin utvecklade detta synsätt efter bittra erfarenheter.
Fälldin hade också en mer öppen attityd gentemot journalister och kunde låta
dem få komma hem till honom på gården i Ramvik för intervjuer, något
Carlsson inte ville ställa upp på. Därtill var båda formella med vad som sades. Fälldin var mån om att uttalanden rymdes inom regeringsförklaringen
och att ärenden var dragna i behörig ordning innan de uttalades av ministrar.
Därtill ville varken Fälldin eller Carlsson bidra till en dramatisering av sina
personer. De framstår i detta avseende också som formalistiska. Carl Bildt
och Göran Persson kunde mer spontant uttala sig i ärenden. Detta är särskilt
tydligt vad gäller Persson. Källorna är i detta avseende något bristfälliga när
det gäller Bildt men hans presschefs frustration över att inte kunna marknadsföra tal pekar i riktningen att hans förhållningssätt också var ad hoc.
Det som är mest slående utifrån det som enligt ramverket skulle kunna
förväntas är att typ av regering inte har varit mer betydande än vad den har
varit. Göran Persson kunde naturligtvis ta ett större utrymme än Fälldin och
Bildt men det kunde även Ingvar Carlsson ha gjort. Han avstod dock med
hänvisning till den personliga uppoffring som Olof Palme fick göra. Lena
Hjelm-Wallén menar att Carlsson senare nog också skulle fallit för trycket
att vara mer aktiv, det vill säga att massmedialiseringen var större under
Persson. Massmedialiseringen tycks ha varit en viktig faktor men det är uppenbart att det under Carlssons tid trots hårt medietryck fanns möjlighet att
avstå. De tydligaste skillnaderna är istället synen på den egna personen och
vilket utrymme den skulle få ta i det offentliga ljuset.

208

Kapitel 7: Krishanterare

Det här kapitlet handlar om statsministrarna som ledare av regeringen under
kris. Till sitt upplägg skiljer det sig från övriga funktioner då det diskuterar
statsministrarnas hantering av en kris. Bedömning av ledarskapsstil baseras
på en sammanvägning av tre övergripande aspekter av krishantering: problemformulering, beslutsfattande och kommunikation. Samtliga kriser som
här tas upp kännetecknas av att de var av en mycket hög dignitet och att
statsministrarna i samtliga fall upplevde det som mycket allvarliga situationer. Regeringen och Regeringskansliet blev engagerade i händelserna, vilket
skiljer dessa kriser från s.k. affärer. Funktionen som krishanterare inbegriper
på sätt och vis funktionerna som beslutsfattare och kommunikatör. Funktionen som krishanterare ska emellertid inte ses som en aggregerad nivå där
tidigare studerade funktioner flyter samman. Krishantering ställer andra krav
på personer och organisationer och behandlas därför som en funktion bland
andra för statsministrarna att utöva.
Som tidigare studeras statsministrarnas deltagande i funktionen och deras
förhållningssätt till funktionen. Fallen inleds med en kort kronologisk sammanfattning om den kris som statsministrarna ställdes inför och därefter
diskuteras de tre aspekterna av krishanteringsfunktionen. De tre aspekterna
av krishantering sker inte kronologiskt utan sträcker sig över hela hanteringen av krisen.
Fallen visar att samtliga utom Carlsson har bedömts ha deltagit aktivt i
och förhållit sig ad hoc till funktionen. Carlsson delegerade ansvar och avstod från att delta i hanteringen varför han betecknas som passiv/formalistisk. Kapitlet visar också att dikotomierna i detta avseende inte är
oproblematiska. Förhållningssättet till funktionen kräver ytterligare diskussion eftersom det i samtliga fall saknades tydliga strukturer för att hantera
kriserna. I slutsatserna förs därför en diskussion om denna problematik.
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Thorbjörn Fälldin
Fälldins tid som statsminister rymmer flera politiska kriser. Den överallt
överskuggande krisen var kärnkraftsfrågan där Fälldin tidigt hamnade på
kollisionskurs med regeringens koalitionspartier om huruvida nya kärnkraftverk skulle få laddas eller ej. Efter att ha gått emot sin egen övertygelse och
tidigare uttalade löften om att så inte skulle ske startade en svekdebatt som
kostade Fälldin mycket politiskt kapital. Regeringarna Fälldin räknas till tre
men satt aldrig hela mandatperioder vilket i sig innebär att statsministern
upplevde många regeringskriser. De säkerhetspolitiska kriserna var däremot
färre. I 1970-talets Sverige ägde en rad spektakulära attentat av olika slag
rum såsom attentatet mot västtyska ambassaden 1975 och kapningen av ett
flygplan på Bulltofta flygplats 1972 (se Hansén & Hagström, 2004). Under
Fälldins tid som statsminister ägde försök till ytterligare ett attentat rum då
polis 1977 upptäckte att en organisation planerade att kidnappa tidigare justitieminister Anna Greta Leijon. Händelsen har uppmärksammats inom svensk
krishantering men var inte en betydande kris för den centerpartistiske statsministern. Händelserna med den strandade ubåten (U137) i Karlskrona skärgård står ut som den mest betydelsefulla krisen som inte var av karaktären
regeringskris men som hade kunnat påverka hela landet och som engagerade
stora delar av regeringen och svenska myndigheter.
Fälldins utövande av funktionen betecknas som aktivt/ad hoc. Det är en
något överraskande ledarskapsstil som uppvisas från en koalitionsledare men
som i hög grad kan förklaras mot bakgrund av Fälldins känsla för kompetens
och lämplighet i funktionen och de krav som ställdes på snabbt agerande.

Sammanfattning av händelseförloppet hösten 1981
Den 27 oktober 1981 gick den sovjetiska ubåten U137 på grund inom ett
militärt skyddsområde som innefattar en av Sveriges största flottbaser belägen i Karlskrona. Ubåten upptäcktes följande morgon av lokala fiskare. Försvarsstaben i Stockholm underrättades och överbefälhavare (ÖB) Lennart
Ljung gav direkt order om att ubåten skulle kvarhållas och informerade
statsminister Thorbjörn Fälldin och utrikesdepartementet. På UD resulterade
politiska överläggningar i att en protestnot formulerades som överlämnades
till den sovjetiske ambassadören under eftermiddagen. Sovjetunionen begärde tillstånd att undsätta båten, en begäran som avslogs från svensk sida. En
sovjetisk styrka med bogserfartyg upptäcktes senare gå mot den svenska
gränsen och statsministern godkände våldsanvändning mot styrkan som
emellertid stannade vid den svenska territorialgränsen. Den 29 oktober fastställdes det svenska förhållningssättet gentemot Sovjetunionen och hemliga
mätningar genomfördes för att se om ubåten kunde vara kärnvapenbestyckad. Den 2 november identifierades åter två fartyg på väg över Östersjön i
kurs mot ubåten och statsministern auktoriserade än en gång våldsanvänd210

ning för att hävda den svenska gränsen. Fartygen visade sig dock vara två
tyska lastfartyg. Den 3 november fastslogs att U 137 troligen bar kärnvapen,
något den sovjetiska sidan varken bekräftade eller förnekade. Under den 4-5
november släpptes en ny protestnot och beslut fattades att ubåten skulle bogseras loss. Det skedde emellertid först den 6 november efter det att allmänheten underrättats om ubåtens potentiella kärnvapenbestyckning.

Problemformulering
Den sovjetiska ubåtens grundstötning chockade och överraskade regeringen
Fälldin. Man hade inte förutsett eller övat på något som liknande det man nu
stod inför (Fälldin i Lagercrantz: 1998: 295). Inom Regeringskansliet hade
man förvisso genomfört krishanteringsövningar men det var flera år mellan
dem och krishanteringsorganisationen i Regeringskansliet var enligt Fälldin
att betrakta som ”frihandsteckning” (Fälldin, intervju: 2009). När ÖB Lennart Ljung fick besked om ubåtens prekära situation fattade han på egen
hand, och utan att konsultera med den politiska ledningen, beslut om att ubåten skulle kvarhållas på svenskt territorium (Sundelius m.fl, 1997: 59-60).
Ljung försökte få tag på försvarsminister Torsten Gustafsson men han befann sig tillsammans med sin statssekreterare Sven Hirdman i Oslo. Ljung
kunde däremot informera kabinettssekreteraren på UD, Leif Leifland (Schuback i Stefenson, 1992: 8). Efter diskussionen med Leifland fick ÖB direktkontakt med statsminister Fälldin som befann sig i Rosenbad. Fälldin blev
chockad och tyckte att det hela lät ”fullständigt osannolikt” (Hellberg &
Jörle, 1984: 108).
Det första beslut som regeringen fattade var att ge ÖB mandat att hantera
de konkreta åtgärder som behövde vidtas från svensk sida efter instruktioner
från regeringen. Detta skedde efter en snabb rekapitulering av hanteringen av
händelserna vid den västtyska ambassaden 1975. Palme hade då gett justitieministern mandat att agera operativt; något man ville undvika vid hanteringen av den nu uppkomna krisen (Fälldin i Lagercrantz, 1998: 289).56
Analogin från den västtyska ambassaden hade uppenbarligen stor inverkan
på den fortsatta hanteringen och statsministerns initiala inblandning. Statsministern försökte inte omdefiniera problemet så som det formulerats av ÖB.
ÖB behöll problemformuleringsprivilegiet och gavs sedermera uppdraget att
fortsätta hantera de operativa åtgärder som skulle vidtas (Sundelius m.fl.,
1997: 60-61). Fälldin berättar:
Han vilade inte på hanen minsann ÖB. Han beslutade på egen hand att ubåten
kvarhålls och han mobiliserade, han hade öarna och skären (Fälldin, intervju:
2009).
56

Hirdman menar att just denna analogi användes i samtal mellan Hirdman och Gustafsson som var i Norge på besök (Stefenson, 1992: 33). Detta torde alltså ha inträffat
vid regeringsmötet vid lunchtid den 28 oktober.
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ÖB tycks ha varit den som satte ramarna för hur krisen skulle hanteras. Fälldin säger också att det vid regeringslunchen samma dag rådde en fullständig
enighet om att gå på ÖB:s linje (Fälldin, intervju: 2009). Vidare konstaterar
Ljung i sina tjänstedagboksanteckningar att Fälldin ”var helt införstådd med
en fast svensk hållning som till att börja med innebär att någon form utav
bärgning från sovjetisk sida inte kan bli aktuell” (Ljung, 2010: 1981-10-28).
ÖB:s formulering visar att agerandet var ett ställningstagande som presenterades för Fälldin och inte ett han själv tog efter att ha vägt mellan handlingsalternativ. Statsministern hade inte heller behov av mer information för att
förstå det övergripande problemet. ÖB formulerade problemet och via ett
telefonsamtal anslöt sig Fälldin till hans linje. Det var inte heller ett ärende
som försvarsministern konsulterades i då ÖB inte fick tag på honom. Ur
aspekten problemformulering tycks Fälldin i viss mån ha agerat passivt. Han
följde helt enkelt de råd som ÖB gav honom. I den situation Fälldin befann
sig i är det emellertid svårt att se en statsminister som går emot landets överbefälhavare. Den passiva benämningen ska snarast ses mot bakgrund av att
ÖB:s problemformulering inte diskuterades mer ingående. Benämningen
som passiv görs ändock med viss försiktighet.

Beslutsfattande57
När grundstötningen väl var känd inom Regeringskansliet började en grupp
med UD-tjänstemän under Leiflands ledning agera som en de facto krishanteringsgrupp. Gruppen hade mycket kort om tid att formulera protestkrav i
en not till Sovjetunionen innan den formellt skulle beslutas på regeringslunchen (Lindgren, 2003: 105-106).58 Fälldin informerade den övriga regeringen
vid det ordinarie lunchmötet och då fattades snabbt det formella beslutet av
regeringen att översända protestnoten efter en dragning av ärendet av utrikesminister Ola Ullsten (Lindgren, 2003: 105-106). Ullsten resonerar i
samma banor och menar att handlingsalternativen var ganska klara (Ullsten,
intervju: 2010).59
57

I tidigare processpårning av krisen noteras sammanlagt 10 (Sundelius m.fl., 1997:
59) respektive 15 (Lindgren, 2003: 96-97) centrala beslut under krishanteringsarbetet.
Samtliga beslut tas inte upp i avhandlingen då de fattats av bl.a. operativ personal på
plats i Karlskrona.
58
Deltagande i gruppen var kabinettssekreterare Leif Leifland, chefen för UD:s politiska
avdelning Lennart Eckerberg, chefen för försvarsstaben Bengt Schuback, ÖB:s underrättelsechef Bengt Wallroth, chefen för rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning, chefen för politiska
avdelningen 1 Östeuropafrågor Göran Berg, Magnus Faxén från pressavdelningen, UD:s
folkrättsexpert Bo Johnson-Theutenberg samt en örlogskapten från underrättelseavdelningen
(Lindgren, 2003: 283).
59
Ullsten menar i intervjun för den här avhandlingen att regeringen inte fattade några formella beslut med anledning av krisen. Ullsten syftar troligen på att det inte förekom diskussion i
regeringskretsen men diskussionerna tycks ha förts inom den lilla krishanteringsgruppen på
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Vid två tillfällen (den 28 oktober och den 2 november) fattade statsministern i diskussion med ÖB beslut om att värna det svenska territoriet. Detta
skedde då ÖB ringde angående ankommande sovjetiska styrkor. Vid det
senare tillfället visade det sig vara civila handelsfartyg. Den kunskapen hade
emellertid inte statsministern. Däremot visste han att ubåten var kärnvapenbestyckad och grämde sig över att behöva fatta beslut i det trängda läget då
beslutsunderlaget var knappt. På ÖB:s fråga yttrade Fälldin (den 28 oktober)
den klassiska ordern: ”Håll gränsen” (Fälldin, intervju: 2009). Fälldin redogör för hur ÖB såg på Fälldins direktiv:
Det var det jag ville veta sa han, och sen skildes vi. De brukar ju i ordergivningen inte vara så kortfattade. Det var ju min erfarenhet som reservofficer.
Men fan, jag hade ju ingen att samråda med. Jag visste inte var folket var.
ÖB hade jag där och han hade per telefon kommit fram och ville veta vad jag
begärde av honom (Fälldin, intervju: 2009).

Fälldin som vanligen brukade vara mån om att mangla frågor fattade nu
snabbt beslut:
Ja, pang på. Men jag menar så många gånger som jag hade hört detta sägas
och som jag själv hade uttalat det att vi kommer att hävda vårt territorium
(Fälldin, intervju: 2009).

Inriktningen för vad som skulle göras var således glasklar för Fälldin. Att
börja om från början med en diskussion om svenskt agerande i händelse av
hot mot territoriet skulle ”bara inneburit fler sidospår” (Fälldin, intervju:
2009). Fälldin agerade i detta avseende aktivt. Det kan ses dels mot bakgrund av hans eget långtgående intresse för försvarsfrågor och dels hans
tilltro till och uppskattning av de militära ledarna (Elmbrant, 1991: 238; Johansson, intervju: 2009). Händelsen var också en fråga som starkt berörde
Fälldin och han lade därför ner mycket tid på att hantera händelsen (Johansson, intervju: 2009). Uttalandet ”håll gränsen” ska dock inte bara ses mot
bakgrund av att Fälldin hade ett stort intresse för sakfrågorna och tilltro till
ÖB. Ställningstagandet att värna den svenska gränsen var fastlagt i tidigare
utfästelser och i enlighet med IKFN.60 Agerandet var helt enkelt i enlighet
med rådande policy. Vad som här betraktas som aktivt är att Fälldin vid tillfället inte rådgjorde med någon annan när han lämnade beskedet till ÖB. Det
var trots allt ett beslut som kunde inneburit väpnad konflikt med Sovjetunio-

UD. De skiljaktiga meningarna kom däremot inte hela vägen upp till regeringskretsen. Minst
tre regeringsbeslut fattades med anledning av händelserna (Utrikesfrågor, 1982: 110).
60

”Instruktion för krigsmakten vid hävdande av rikets oberoende under allmänt fredstillstånd
samt under krig mellan främmande makter varunder Sverige är neutralt”. Regelsamlingen
reglerar hur krigsmakten skall agera vid exempelvis gränskränkningar.
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nen. 61 Fälldins agerande kan i detta avseende betecknas som formalistiskt
eftersom han strikt höll sig till IKFN, d.v.s. de formella underlag som fanns.
Fälldin var också högst inblandad i beslut rörande innehållet i de krav
som framfördes till Sovjetunionen och frågan om besättningen ombord fartyget skulle ha straffrättslig immunitet. På UD diskuterades under onsdagen
olika tolkningar av folkrätten. Diskussion fördes sedermera med statsministern före det ordinarie regeringssammanträdet då beslutet skulle fattas. Diskussionerna som pågick om ubåtens folkrättsliga status illustrerar Fälldins
mer pragmatiska inställning under krisen. Fälldin efterfrågade vad som gällde enligt internationell rätt. Leifland kunde meddela att det skulle dröja att få
ett enhetligt beslut. Statsministern tyckte att det var fördelaktigt att det inte
fanns glasklara riktlinjer eftersom man då kunde handla på det sätt som man
tyckte var bäst: ”Slutsatsen var att vi ville ha ett beslut, så vi fick använda
vårt sunda förnuft. Det var inte att tänka på att de olika skolorna skulle bli
ense” (Fälldin i Stefenson, 1992: 16). Man valde sedermera en mellanväg
som innebar att besättningen hade immunitet under den tid de lämnade fartyget (Munck i Stefenson, 1992: 14-15). Hirdman håller med om att det
fanns meningsskiljaktigheter bland de folkrättskunniga men ”den återspeglade sig inte på den politiska nivån. Där blev det mycket snart enighet om den
valda linjen” (Hirdman i Stefenson, 1992: 18). Ullsten och Fälldin klargjorde
att beslutet om vilken folkrättslig väg som skulle väljas skedde klockan
11.00 på torsdagens regeringssammanträde men att det diskuterats under
onsdag kväll och ”beslutet var möjligen ’i princip’ fattat redan då” (Fälldin
och Ullsten i Stefenson, 1992: 19). Fälldin brottades med de olika alternativ
som fanns men dessa kontroverser var inte något som diskuterades inom
regeringskretsen utan mellan Fälldin och högre tjänstemän på UD. Liksom
den tidigare diskussionen om huruvida noten skulle skickas till Sovjetunionen infann sig snart enhällighet. Fälldin konstaterar angående de motstridiga
synpunkterna på immunitetsfrågan: ”Jag tog inte upp det och det innebar att
det blev enhällighet” (Fälldin, intervju: 2009). Fälldin tycks alltså här ha
velat premiera snabba beslut och inte engagerat övriga regeringen i en diskussion om vilka vägval som skulle göras. Det tycks också ha funnits behov
av att låta de konfliktfyllda diskussionerna tas på lägre nivåer för att undvika
att regeringen och statsministern hamnade i problematiska situationer. Ullsten tydliggör att statsministern ville ha färdigbehandlade beslut presenterade:
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Utrikesminister Ola Ullsten menar att uttalandet ”att hålla gränsen” blivit överdramatiserat.
Det var enligt honom ingen som trodde att det skulle bli en konflikt. Man ställde hela tiden
krav som man visste att Sovjetunionen kunde gå med på (Ullsten, intervju: 2010). Få källor
håller med Ullsten i att uttalandet var överdramatiserat. Ullstens synpunkt rör i detta avseende
troligen den fortsatta hanteringen. I det läge som Fälldin befann sig i när han meddelade att
gränsen skulle hållas upplevde Fälldin, som beslutsfattare i den situationen, att det var ett
påtagligt hot mot Sverige. Det är Fälldins subjektiva uppfattningen som ligger till grund för
analysen.
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Det ingick i den metod med vilken statsministern ledde det hela att man lät de
inblandade myndigheterna och handläggarna göra detta tankearbete för att
sedan presentera resultatet för statsledningen. Det är så som en sådan här kris
skall ledas. Om man ända upp i den politiska ledningen sitter och hanterar för
många alternativ vet man aldrig var man hamnar. Det måste finnas ett utrymme för arbetspapper och tänkande, som inte någon kan hängas för i efterhand (Ullsten i Stefenson, 1992: 28)

Beslutsgruppen
Under krisen fanns olika konstellationer av personer som fattade beslut. Beslutsgruppen där statsministern ingick var mycket begränsad. Hellberg och
Jörle skriver:
Under tio dagar bestod regeringen av statsministern, utrikesministern och kabinettssekreteraren – övriga var på sin höjd en namnteckning på ett papper
(Hellberg & Jörle, 1984: 166).

De beslut som fastslogs av regeringen var vid flera av tillfällena endast formella beslut (protestnoten och kraven) av redan beslutade ärenden eller av
redan vidtagna åtgärder. Detta innebär, lite tillspetsat, att regeringsmötena
endast var transportkompani för redan fattade beslut som behövde formaliseras. I denna mening skedde inte en förankring eller diskussion vid de regeringsmöten som ägde rum. Särskilt gruppen på UD tycks ha varit den faktiska
rådgivande instans som hade statsministerns öra. Fälldin tycks under krisen
ha prioriterat snabba beslut utan rådgivning framför förankrade beslut som
kunde ha dragit ut på tiden och där den beslutade aktionen möjligen inte
hade kunnat genomföras med samma resultat. Agerandet ligger inte i linje
med vad som kan förväntas av en koalitionsledare men handlingsutrymmet
för statsministern tycks ha ökat markant under krisen. Statsråd som var med
under förhandlingarna beskriver atmosfären:
[H]är måste vi ha förtroende för statsministern och utrikesledningen, de måste få hantera det här, vi ska inte göra livet svårare för dem genom att diskutera formalia (Eliasson, intervju: 2009).

Regeringsledamöter beskriver att Fälldin ”blev tyngre, mera beslutsmedveten, mera statsman” (Eliasson, intervju 2009) och att ”när det var krisartat
var han mer beslutsfähig” (Söder, intervju: 2009). Det tycks vara en uppfattning som delades av ÖB. Han skriver i sina dagböcker att hans bild av Fälldin förbättrats under de dagar som krisen pågick och skriver att ”Fälldin har
inte heller besvärats utav någon bristande fasthet eller vilja att ta ansvar och
beslut” (Ljung, 2010: 1981-11-03).
En central person hölls utanför den centrala hanteringen av frågan – försvarsministern Torsten Gustavsson som var i Oslo. Försvarsministern ringde
till statsministern och frågade om han skulle avbryta besöket men fick då
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svaret att statsministern hanterade det och att han inte behövde komma hem
(Eliasson, intervju: 2009). När han kom hem hindrades han också från att
åka till Karlskrona av Fälldin (Hellberg & Jörle, 1984: 265; Johansson, intervju: 2009). Gustafssons statssekreterare Hirdman åkte dock tidigt på torsdagsmorgonen (Hellberg & Jörle, 1984: 129).62 Fälldin säger att Hirdman
och Gustafsson i samförstånd kom fram till den lösningen (Fälldin, intervju:
2009). Andra betraktare menar att Fälldin helt enkelt inte litade på Gustafsson (Elmbrant, 1991: 239). Den första person som ÖB sökte var just försvarsministern och hans statssekreterare, Hirdman, som också hade en plats i
den krisgrupp som bildades. Denna ad hoc-betonade sammansättning av en
beslutsgrupp kan också bero på att det i Regeringskansliet fanns en avsaknad
av utvecklade strukturer för att hantera kriser av detta slag (Eliasson, intervju
2009; Johansson, intervju: 2009). Eftersom Gustafsson var ÖB:s chef skulle
denne ge alla sina underlag till försvarsministern. ÖB skickade därför kopior
på skrivelser till statsministern och utrikesministern, och Försvarets forskningsanstalts (FOA) rapport om att det fanns kärnvapen ombord ubåten formulerades som en PM som kunde ges direkt till statsministern och utrikesministern (Hellberg & Jörle, 1984: 268). På så sätt kunde man kringgå försvarsministern. Att kringgå försvarsministern på detta sätt hade naturligtvis
inte skett om inte statsministern givit tillstånd till det. Formella beslutsvägar
tycks i den meningen ha kringgåtts vilket indikerar ett ad hoc förhållningssätt.

Kommunikation
Under händelserna förmedlade Regeringskansliet ett antal pressmeddelanden
till medierna och allmänheten (Utrikesfrågor, 1982: 110). En presskonferens
hölls av Fälldin och Ullsten torsdagen den 29 oktober där Fälldin redogjorde
inför den samlade mediekåren att man givit ÖB uppdrag att ”föranstalta om
bärgning” samt genomföra en utredning om anledningarna till kränkningen
(Utrikesfrågor, 1982: 111). Konferensen var sedan tidigare planerad att hållas men temat var då den skatteuppgörelse som gjorts med socialdemokraterna (Hellberg & Jörle, 1984: 165). Ytterligare presskonferenser hölls under
måndagen den 2 november. I ett första skede var det tänkt att utrikesministern och ÖB skulle hålla gemensam konferens på UD klockan 13.45 men
detta skulle dels medföra att försvarsministern, ÖB:s faktiske chef, skulle
vingklippas och dels riskera att den politiska och den militära ledningen
blandades samman. Därför blev det två presskonferenser: en på UD och en
på försvarsstaben (Hellberg & Jörle, 1984: 223; Ljung, 2010: 1981-11-02).
Denna presskonferens fick således Ullsten huvudansvaret för.
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Enligt Hellberg & Jörle föreslår Hirdman för Gustafsson att han själv ska åka hem medan
försvarsministern fortsätter sitt möte (Hellberg & Jörle, 1984: 129).
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En sista presskonferens hölls emellertid den 5 november. Det stod klart
för regeringen att det troligen fanns kärnvapen ombord på fartyget och nu
skulle man ge medierna den informationen. Leif Leifland, som hade till uppgift att skriva statsministerns anförande, blev uppringd av Ullsten. Ullsten
ville vid presskonferensen berätta om den förmodade bestyckningen. Leifland menade att Ullsten fick ta en sådan diskussion med statsministern
(Hellberg & Jörle, 1984: 302, Fälldin, intervju: 2009). Eliasson säger om
Fälldin:
[D]et var ingen tvekan om att han tog av och markerade mot utrikesministern
som ju hade fått det här först i sitt knä, ’det här är min fråga’ (Eliasson, intervju: 2009).

Fälldin berättar:
Jag ansåg, utan att konferera med någon, att när den stunden är inne så är det
jag som ska ge besked och kabinettssekreteraren han hade samma uppfattning
(Fälldin, intervju: 2009).

Vid presskonferensen uttryckte Fälldin bestörtning och allvar för situationen:
Vad som är ännu allvarligare och vad jag nu för första gången kan ge offentlighet åt är att enligt de undersökningar som vi företagit är den sovjetiska ubåten med stor sannolikhet är bestyckad med kärnvapenladdningar (Utrikesfrågor, 1982: 118)

Fälldin var i termer av meningsskapande aktiv under krisen. Presskonferensen imponerade på Ljung som tyckte att Fälldin gjorde ett bra framträdande.
”Lugnt, allvarligt och nästan landsfaderligt. Det stämde ganska väl överens
med hans agerande under alla dessa nio dagar” (Ljung, 2010: 1981-11-05).
Just det faktum att ubåten var kärnvapenbestyckad var enligt Ullsten den
svåraste kommunikativa utmaningen. Härvidlag tycks regeringen ha haft viss
tur då ingen journalist kom på att ställa frågan om den var det eller inte innan
de själva hann presentera informationen. Regeringen hade ingen strategi för
om hur man skulle svara allmänheten vid en sådan fråga (Ullsten, intervju:
2010).
Sammanfattningsvis betecknas Fälldins utövande av funktionen som krishanterare som aktivt/ad hoc. Han var förvisso inte engagerad i eller problematiserade problemformuleringen som ÖB var upphov till. Han deltog dock
aktiv i beslutsfattandet och den kommunikativa aspekten av hanteringen.
Detta skedde dessutom utanför vad som kan betraktas som ordinarie ansvarsförhållande. Försvarsministern tilläts inte ingå i hanteringen och beslut fattades i mindre grupper innan de presenterades för regeringen. Fälldins förhållningssätt till IKFN signalerar dock en formalistisk aspekt av utövandet. Där217

till markerade Fälldin mot utrikesministern att han skulle ta hand om kommunikationen.
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Ingvar Carlsson
Den främsta kris som Ingvar Carlsson upplevde som statsminister var mordet på Olof Palme. Carlsson tillträdde direkt efter det att hans företrädare
mördats i Stockholm 1986. Palme var inte bara statsminister utan även nära
medarbetare och vän till Carlsson. Krisen fortsatte allt eftersom mördaren
inte kunde hittas och fick en ny dimension när den så kallade Ebbe Carlssonaffären slog ner mitt i Regeringskansliet. När Tjernobyl havererade 1986
ställdes emellertid inte bara statsministern inför en kris som kunde hota hela
Sverige utan också en politisk kris. Beskrivningen behandlar här det hot mot
svenska intressen som krisen medförde men skildrar i viss utsträckning också den tvetydighet som kan uppstå under kriser där flera värden står på spel, i
detta fall politiskt förtroende och medborgares hälsa.
Ingvar Carlssons ledarskap i funktionen som krishanterare betecknas som
passivt/formalistiskt. Carlsson delegerade i princip allt ansvar till energiminister Birgitta Dahl och agerade själv endast i begränsad utsträckning för att
ta initiativ under händelserna.

Sammanfattning av händelseförloppet maj 198663
Den 26 april 1986 förlorade man kontrollen över kylningsprocessen vid den
fjärde reaktorn i kärnkraftverket i Tjernobyl i Ukraina, Sovjetunionen. Händelsen resulterade i att en kraftig eld bröt ut som fick massiva radioaktiva
utsläpp till följd. På måndagen den 28 april gick strålningslarmet vid Forsmarks kärnkraftverk när skorna hos en anställd avgav höga strålningsgrader.
Den första reaktionen var att det skett ett utsläpp vid Forsmark och man förberedde en avstängning av kärnkraftverket samt kontaktade Strålskyddsinstitutet (SSI). På Forsmark upprättades en krisgrupp och kontakt togs med Statens kärnkraftinspektion (SKI) som satte samman en krisgrupp. SKI:s krisgrupp informerade energiminister Birgitta Dahl som i sin tur informerade
statsminister Ingvar Carlsson som befann sig på Gotland. Försvarets forskningsanstalt (FOA) kontaktades sedermera, och genom att analysera luftrörelser kunde de dra slutsatsen att strålningen troligen kom från Sovjetunionen. SKI nådde senare samma slutsats och man spred den nya informationen
till regeringen som nu hade en ny situation att förhålla sig till. UD kontaktade på Dahls begäran Sovjetunionen, Polen, Östtyskland och Finland angående en möjlig kärnkraftsolycka på respektive lands territorium. Medierna
informerades genom en presskonferens om den nya situationen. Först vid
sjutiden på kvällen gick Sovjetunionen ut med ett meddelande om att en
olycka hade inträffat vid kärnkraftverket i Tjernobyl. SSI: s generaldirektör
uttalade sig lugnade på kvällen, och Dahl uttalade sig och kritiserade Sovjetunionen för deras långa tystnad, vilket förklarades av en felbedömning av
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Sammanfattningen är baserad på Sundelius m.fl. 1997 om inget annat anges.
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allvaret i situationen. Från myndigheternas sida vidtogs åtgärder såsom en
rekommendation om att stillastående vattenförråd inte skulle användas,
Livsmedelsverket utfärdade importstopp från länder som kunde ha drabbats
av de radioaktiva utsläppen, och man upprättade rutiner för brådskande informationsutbyte mellan Regeringskansliet och berörda myndigheter. Den 1
maj höll Ingvar Carlsson sitt förstamajtal i Visby och kritiserade Sovjetunionen för dess agerande. Fredagen den 2 maj fattade Dahl och Carlsson beslut
om att man skulle prioritera säkerhetstaganden framför ekonomiska prioriteringar. Mellan den 3 och 9 maj fortsatte Sverige att utöka frågebatteriet till
Sovjetunionen och importstoppet utökades. EG-kommissionen utfärdade
också förslag på omfattande importstopp. De politiska reaktionerna i Sverige
tog också vid på så sätt att centerpartiets ordförande Olof Johansson krävde
ett omedelbart avvecklande av Ringhals II och hela Barsebäckverket.

Problemformulering
Måndagen den 28 april 1986 befann sig Ingvar Carlsson på Gotland när telefonen ringde. Ingvar Carlsson skriver i sina memoarer att Birgitta Dahl berättade att larmet gått vid Forsmarks kärnkraftverk och att åtgärder vidtagits.
Senare fick han besked om att det fanns förhöjda stråldoser som mätts upp
på olika stationer runt om i Sverige vilket föranledde att man uteslöt utsläpp
från Forsmark (Carlsson, 1999: 270-271). När Dahl kontaktade Carlsson
hade emellertid åtgärder vidtagits som Dahl torde ha meddelat Carlsson om.
Larmet hade gått vid Forsmark, vägen till Forsmark hade spärrats av och SSI
hade gått i beredskap (Stern, 1999: 213). Vid 15.30 kunde ledningen ge besked om att det inte var någon läcka vid verket. Man trodde baserat på de
undersökningar man gjort att det kom från ett civilt kärnkraftverk i utlandet.
Under tiden från Dahls samtal till Carlsson till dess att larmet avblåses hade
ytterligare skarpa åtgärder vidtagits: länsstyrelsen i Uppsala län hade gått
upp i beredskap, 800 personer vid Forsmark hade evakuerats och man hade
förberett en order om att stänga ned hela kärnkraftverket (Stern, 1999: 212218). Det följde fyra timmar av hög aktivitet och en period då man befarade
ett haveri vid Forsmark. Allvaret i den potentiella säkerhetsfrågan var påtaglig för Carlsson. Han beskriver känslan i sina memoarer: ”Jag kände det som
om blodet frös till is” (Carlsson, 1999: 270). Birgitta Dahl beskrev också i
KU-utfrågningen som anordnades med anledningen av krisen händelsen som
”unik” och arbetsuppgifterna likaså ”unika” för Sverige (KU, 1986/87, del
2). Mot denna bakgrund tycks Carlssons agerande passivt. Carlsson bestämde sig nämligen i detta läge för att stanna kvar på Gotland men ordnade så att
flyg med kort varsel kunde föra honom till Stockholm (Carlsson, 1999: 271).
Under flera timmar vidtogs skarpa åtgärder mot bakgrund av att man trodde
att en olycka skett i Sverige. Men det fanns utöver de säkerhetsaspekterna
andra hänsyn att ta.
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Dels utgjorde händelsen en säkerhetsfråga men den hade också en politisk
dimension. Kjell-Olof Feldt pekar på att det första som slog dem var
analogin med Harrisburgolyckan i Pennsylvania 1979 (Feldt, intervju: 2009).
Sju år tidigare ägde en partiell härdsmälta rum vid reaktorn på Three Miles
Island, USA, som ledde till en omfattande debatt om kärnkraftens vara eller
icke-vara. Det svenska kärnkraftsprogrammet ifrågasattes inte bara inom den
allmänna svenska opinionen utan också inom det socialdemokratiska partiet
(Nohrstedt, 2007). Farhågan från regeringens horisont var att kärnkraftsmotståndarna skulle få ny luft under vingarna och att regeringen skulle få problem om det svenska kärnkraftsprogrammet utsattes för förnyad kritik. Det
fanns en risk att centerpartiet skulle kunna växa sig starka igen. Nedfallet
som sådant betraktades av Feldt inte som en kris – det var mer en fråga om
administrera det hela och ersätta dem som förlorat möjligheter till förvärvsinkomst (Feldt, intervju: 2009).
Carlsson var på Gotland och delegerade detta inledande arbete till Birgitta
Dahl att hantera. Han blev således själv informerad i efterhand och det finns
inget som tyder på att Carlsson skulle ha tagit något initiativ till att analysera
händelsen och vilka konsekvenser den skulle kunna få. Utövandet av funktionen som krishanterare består av delegering och är således passiv. Därtill
är det närmast att betrakta som formalistiskt. Carlssons delegering sker enligt
logiken att närmast berörd minister hanterade frågan. En jämförelse med
Fälldins relation till den då ansvariga försvarsministern under U 137 tyder på
att Carlsson vidhöll ordinarie hierarki inom Regeringskansliet på ett tydligare sätt. Delegeringen kom emellertid inte bara att ske från en minister till en
annan utan även till en myndighet som inte formellt var den ansvariga myndigheten. En sådan fanns helt enkelt inte utpekad (Nohrstedt, 1991: 480481).
Varför var Carlsson så passiv i detta läge? Han beskriver i sina memoarer
och i intervjun för den här avhandlingen avdömningen som ganska enkel.
Han litade på Dahl och hennes kompetens och såg inget behov av att åka till
Stockholm (Carlsson, intervju: 2009). Individers känsla för kompetens och
lämplighet har tillskrivits stor betydelse i tidigare kapitel. En betydande
kompetens för ett område har visat sig ge upphov till en mer aktiv ledarskapsstil. Carlssons kompetens och erfarenhet av kärnkraftsfrågor var betydande. Redan från 1973 hade Carlsson varit engagerad i kärnkraftsfrågan
och hans eftervalsanalys efter förlustvalet 1976 var att kärnkraften lett till att
partiet förlorade regeringsmakten. Carlsson var också från och med 1976
ansvarig för att samordna och företräda socialdemokraternas energipolitik
och var därtill med och utformade folkomröstningens tre linjer (Carlsson,
1999: 169, 185, 195). Endast sex år tidigare hade den svenska folkomröstningen om kärnkraft genomförts med en knapp seger för socialdemokraternas linje 2. En stor del av svenska folket var således kritiska till kärnkraft.
Sverige hade vid tiden inte heller någon beredskap för att en kärnkrafts-
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olycka som inträffade i ett annat land kunde påverka Sverige (Nohrstedt,
1991: 477), något som statsministern troligen kände till.
Mot bakgrund av det djupa engagemang och kunnighet på området som
Carlsson besatt, samt det faktum att det inte fanns någon beredskap på området, är Carlssons reaktion något förvånande. Kjell-Olof Feldts oro för ifrågasättande av det svenska kärnkraftsprogrammet skulle också visa sig vara
rimlig. Men en sådan analys gjorde således inte Ingvar Carlsson. Åtminstone
såg han sig inte behövd i Stockholm för att hantera krisen. Yttre omständigheter snarare än kompetens och lämplighet tycks spela roll i detta fall. Olof
Palme mördades den 28 februari och Carlsson hade således varit statsminister i endast två månader. Dessutom skulle han förbereda sig för sitt första
förstamajtal som statsminister. Det kan också helt enkelt vara så att Carlsson,
som har visats i tidigare kapitel, var så mån om delegering att det gällde
också i detta högst kritiska läge.

Beslutsfattande
Även beslutsfattandet visar på ett passivt förhållningssätt. Delegering av
ansvaret till Dahl kvarstod och liksom påtalats i tidigare forskningsrapporter
(Isberg 1993; Sundelius m.fl., 1997) var statsministerns roll under krisen
mycket begränsad. Isberg menar rent av att själva handläggningen av Tjernobylfallet mest liknade ett vanligt regeringsärende (Isberg, 1993: 72).
Dahl vidtog emellertid en rad åtgärder. Initialt sammankallade hon generaldirektörerna från Vattenfall, Kemikalieinspektionen, Strålskyddsinstitutet
och Naturvårdsverket till sitt kontor. Det var ett agerande som Dahl rent av
bedömer som ministerstyre men som hon ansåg var nödvändigt för att alla
skulle hålla sig lugna och stabila. Hon instruerade vidare svenska UD att
kontakta Sveriges ambassader i Sovjetunionen, Polen, Östtyskland och Finland för att fråga om en olycka inträffat i respektive land. Hon kontaktade
också IAEAs generaldirektör, Hans Blix, för att efterhöra kunskapsläget och
bad honom göra samma efterforskningar som UD nu gjorde (Dahl, intervju:
2009; Stern, 1999: 218). Dahl ledde därtill samverkan mellan svenska myndigheter och samordningen inom regeringen. Det var inte helt uppenbart att
det var Dahl som skulle ha ansvaret för hanteringen då kärnkraftsrelaterade
frågor berörde flera områden såsom, livsmedel, jordbruksnäring och handelspolitik (Sundelius m.fl., 1997: 160). Enligt kollegan Kjell-Olof Feldt bör
Dahls engagemang också ses mot bakgrund av att hon var mycket angelägen
om att få ta sig an händelsen då den rönte både nationell och internationell
uppmärksamhet (Feldt, intervju: 2009).
Som nämndes ovan gällde delegeringen i krisen inte bara från statsministern till energiministern utan också från regeringen till myndigheterna. När
det stod klart att det radioaktiva utsläppet inte härrörde från Forsmark föll
ansvaret tillbaka på de tidigare uttalade planer som fanns för kärnkraftslänen.
Länsstyrelsen och landshövdingarna skulle enligt dessa planer ansvara för
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krishanteringen, SSI och SKI skulle endast ha en rådgivande roll. Det är
mycket oklart i de utredningar som gjordes vem som skulle ha ansvaret, men
det tycks ha funnits fler alternativ nämligen att någon av regeringen, länsstyrelsen, kommunerna eller SSI fick det. Stern påpekar att regeringen hade
mandat att ta det övergripande ansvaret och ge det till SSI eller till någon
annan myndighet. Man valde att inte själv ta ansvar och istället informellt
delegera det till SSI (Stern, 1999: 135-138). Det var efter ett sammanträde
med berörda departement, SSI och SKI den 29 april som det beslutades att
regeringen inte behövde vidta undantagsåtgärder och ”ta över ledningen från
de ansvariga myndigheterna” – de skulle hantera situationen (KU
1986/1987: 251, 253). Dahl angav också efter konsultation med statsministern den 2 maj att myndigheterna var självständiga och skulle fatta beslut
som de ansåg nödvändiga, men att de skulle arbeta efter principen att säkerhet gick före kostnader (KU 1986/1987: 251-252).
I och med delegeringen till SSI förlorade man på politisk nivå kontroll
över de gränsvärden för becquerel som sattes upp. De höga gränsvärdena
innebar kritik från bland annat Italien som införde handelsstopp mot Sverige
avseende kött och hårdbröd eftersom man låg på en högre toleransnivå än
vad EG-kommissionen satt upp (Stern, 1999: 141). Carlsson menar att politikerna i sådana lägen är i händerna på expertisen eftersom de inte kunde de
här frågorna, och att det var bra att de kunde hänvisa beslut till sina experter
(Carlsson, intervju: 2009).
Den omfattande delegeringen till Dahl beskriver hon själv som självklar
eftersom hon och Carlsson hade hanterat svåra situationer tidigare och det
fanns ett ömsesidigt förtroende. Hon upplevde därför inte delegering till
henne som konstig på något sätt (Dahl, intervju: 2009). Carlsson skriver i
sina memoarer att han och Dahl hade täta kontakter under dagen på telefon
(Carlsson, 1999: 271). Dahl anger att hon hade tre till fyra samtal totalt med
Carlsson under dagen. Vad som kan uppfattas som täta kontakter är omöjligt
att objektivt avgöra. Vad som är relevant är emellertid att Dahl tog initiativ
till att Sveriges ambassader tog internationella kontakter på hög nivå. Ingvar
Carlsson och Dahl kom överens om att han skulle hållas informerad men att
hon fick sköta händelsen (Dahl, intervju: 2009). Carlsson beskriver också
Dahl som noga med att förankra beslut och han kände en trygghet i det
(Carlsson, intervju: 2009). Ytterligare ett beslut som var uppe för diskussion
i efterskedet av den akuta krisen var frågan om Sovjetunionen skulle vara
skadeståndsskyldig för det inträffade. Detta var en fråga som drevs och
uppmuntrades från tyskt håll och i en riksdagsmotion av en folkpartistisk
riksdagsledamot. Sverige valde i slutändan att inte begära skadestånd med
motiveringen att Sovjetunionen var lika mycket offer som de andra länderna
och hade straffats tillräckligt (Stern, 1999: 145). Carlsson var i detta beslut
bestämd med det att en process om skadestånd inte skulle drivas mot Sovjetunionen, något flera andra länder ville driva på. För hans del var det en me-
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ningslös process som kunde förstöra relationen mellan Sverige och Sovjetunionen (Carlsson, intervju: 2009).
Avseende beslutsfattandet är den sammanlagda bilden av Carlsson att han
var passiv. Delegering av ansvar skedde i första hand till Birgitta Dahl. Hon
tilläts ta initiativ som hon förvisso förankrade men det var uppenbart att
Dahl var helt drivande i arbetet. Regeringen som sådan delegerade också
ansvar till SSI istället för att själv ta ansvar. Det kom att få konsekvenser
bl.a. när det gällde den kommunikativa aspekten (se nedan). Slutligen delegerades ansvaret att fatta beslut med tydliga politiska konsekvenser till experter. Detta sammantaget pekar på ett passivt utövande av funktionen. Förhållningssättet kräver emellertid viss nyansering. Det är formalistiskt i den
meningen att Carlsson delegerade enligt vanlig ordning till Dahl. Hanteringen tycks emellertid ad hoc emedan gruppen med generaldirektörer sammankallats på ett okonventionellt sätt samt att ansvaret delegerats utan formella
instruktioner till SSI.

Kommunikation
Delegeringen av ansvar för krishanteringen till SSI inkluderade även kommunikationen. SSI blev ansvarig myndighet för kommunikationen med medierna, länsstyrelser och kommuner samt en allt oroligare allmänhet (Nohrstedt, 1991: 481). Inom Regeringskansliet delegerades också det kommunikativa ansvaret till energiminister Birgitta Dahl. Redan under den första dagen av krisen, måndagen den 28 april, hölls klockan 16.00 en
presskonferens. Den ägde rum bara drygt en timme efter det att Forsmark
avfärdats som källan till de höjda strålvärdena. På frågan om Carlsson tog
initiativ och agerade under dessa dagar säger Dahl:
Nej, det var jag som hade all kontakt med media och radio/tv och det var mediefolk från hela världen. Nej, det var jag som skötte det (Dahl, intervju:
2009).

Vidare fick Dahl också skriva ett stycke till de förstamajtal som skulle hållas
av de socialdemokratiska representanterna runt om i landet, inklusive statsministern (Dahl, intervju: 2009). I intervjuer med Dahl och Carlsson är det
lätt att få intrycket att kommunikationen flöt på bra. Så var inte fallet. Krisens komplexitet och omfång ställde till med betydande problem för SSI när
det gällde kommunikationen. De var inte redo för den anstormning av telefonsamtal som kom in till myndigheten. De var dessutom tvungna att försöka omformulera sig för att komma bort ifrån ett alltför teknokratiskt språk
med begrepp som millisievert och becquerel. Allmänheten betraktade avsändarna av information med misstänksamhet eftersom de själva inte hade kunskap om de komplexa tekniska aspekterna av vad som pågick (Nohrstedt,
1991: 482). Carlssons förtroende för experterna gav upphov till problem för
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kommunikationen mellan myndigheter och allmänhet i bred mening. Birgitta
Dahls uttalanden kom att domineras av försök att lugna allmänheten medan
majoriteten av uttalanden från generaldirektören för SSI var oroande (Nohrstedt, 1991: 491). Dahl hävdade bland annat att det var omöjligt att jämföra
kärnkraftverket i Tjernobyl med det svenska kärnkraftverket i Barsebäck
(Sundelius m.fl., 1997: 81). Nohrstedt (1991) sammanfattar sin studie, som
tar hänsyn till flera rapporter om informationshanteringen efter Tjernobyl,
med att konstatera att det inte var informationsbrist som ledde till att det var
en informationskris. Det var snarare bristen på förtroende som ledde till informationskrisen (Nohrstedt, 1991: 491-493),
Sammanfattningsvis betecknas Ingvar Carlsson i funktionen som krishanterare som passiv/formalistisk. Carlsson delegerade ansvaret för hanteringen
till sin energiminister Birgitta Dahl och var mån om att beslut och kommunikation hanterades av ansvarig minister.
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Carl Bildt
Under Carl Bildts tid som statsminister uppstod ett antal mindre händelser
som belysts i krishanteringsforskning men som inte berörde statsministern i
större utsträckning. Här kan bl.a. nämnas att ett svenskt SAS-plan störtade
utanför Gottröra 1991 och Ion Ausonius, även känd som Lasermannen, härjade i Stockholmsområdet 1991-1992. Centerpartiets ledare Olof Johansson
motsatte sig också hårdnackat överenskommelsen om en broförbindelse mellan Sverige och Danmark. Händelsen har beskrivits i föregående kapitel men
var en kris för Bildt så tillvida att det höll på att hota Bildts mål om en intakt
borgerlig mandatperiod. En överskuggande kris rörde både statsministern
och stora delar av Regeringskansliet – försvaret av den svenska kronan under
1992. Redogörelsen nedan fokuserar på den helt avgörande frågan om huruvida det var en kris eller inte, om man skulle försvara kronan eller devalvera,
samt om man skulle samarbeta med oppositionen (ny demokrati eller socialdemokraterna) för att nå majoritet i riksdagen för krispaketet. Analysen visar
att Carl Bildts ledarskapsstil under krisen var aktiv/ad hoc.

Sammanfattning av händelseförloppet hösten 199264
I maj 1991 knöts den svenska kronan till European Currency System (ECU)
som var den valutaenhet som utgjorde European Monetary System (EMS).
Det var ett steg närmare en integration i den Europeiska Gemenskapen (EG).
Under tidig sommar röstade grannlandet Danmark nej till Maastrichtavtalet
vilket uppfattades som negativt för det tänkta europeiska valutasamarbetet
och skapade en räntestegring. Under sommaren 1992 flödade 37 miljarder
kronor ut ur Sverige och de korta räntorna steg med 2-3 procent. Krisen tog
fart efter regeringen Bildts planeringsmöte på Harpsund den 22-23 augusti.
Regeringen lade inte fram några konkreta åtgärdsförslag vilket fick marknaden att reagera. Den 25 augusti höjde Riksbanken räntan från 8 till 12 procent. Den 26 augusti inleddes en informell samverkan med socialdemokraterna och en förhandlingsgrupp om fyra personer bildades. En ny spekulationsvåg inleddes den 1 september då 22 miljarder kronor flödade ur landet.
Den 7 september fick också riksbankschefen och vice riksbankschefen,
Bengt Dennis respektive Thomas Franzén veta att den finska marken inte
gick att försvara gentemot ecun. Valuta flödade återigen ur Sverige och
Bengt Dennis höjde styrräntan till först 24 procent och dagen efter till 75
procent. Den 16 september tilläts det brittiska pundet flyta och Riksbanken
höjde räntan till 500 procent. Samarbetet med socialdemokraterna intensifie64

Sammanfattningen är om inget annat anges baserad på Sundelius m.fl. 1997.
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rades och olika åtgärder diskuterades fram och tillbaka under september för
att till slut föras på högsta nivå mellan regeringen och oppositionen.
Den 19 september nådde man en gemensam lösning och på måndagen den
20 september sänkte riksbanken styrräntan till 50 procent. En parallell finansiell kris föranledde en uppgörelse om bankstödsgaranti mellan socialdemokraterna, representerade av Allan Larsson, och regeringen, representerad av
Bo Lundgren. Valutan fortsatte dock att strömma och Bengt Dennis sänkte
marginalräntan till 40 procent. Man kom under slutet av september fram till
en lösning med socialdemokraterna och räntan kunde sänkas ytterligare till
24 procent. Redan den 10 oktober kunde dock räntan sänkas från 12 till 11.5
procent. Riksgäldskontorets rapport om framtida lånebehov på 62 miljarder
utlöste dock en ny våg av attacker mot kronan den 12-13 november.
Riksbanken gick in med betydande stödköp för att försvara kronan och
under perioden den 12-19 november tros ca 160 miljarder ha använts ur den
svenska valutareserven för stödköp. Diskussioner uppstod igen mellan regering och oppositionen och man försökte sy ihop ett krispaket som skulle rädda kronan. Den 19 november höjde Bengt Dennis räntan till 20 procent. Socialdemokraterna ställde dock inte upp på krispaketet som diskuterats och
Riksbanken fattade beslut om att låta kronan flyta för första gången sedan
1933. Värdet på kronan föll med totalt 20 procent de följande dagarna. Carl
Bildt meddelade att man misslyckats i kampen för att försvara kronan.

Problemformulering
Vid regeringstillträdet 1991 stod det klart för Carl Bildt att det ekonomiska
läget var dystert. Finansminister Anne Wibble och statssekreterare Peter
Egardt träffade tidigt under mandatperioden chefen för finansdepartementets
budgetavdelning och blev varse att läget var än värre än vad de befarat. För
varje rapport som kom från finansdepartementet upplevde de läget mörkare
och mörkare (Egardt, intervju: 2010). Regeringen fick till och med alarmerande brev från en privatperson som är sparat i Egardts arkiv och kan antas
ha viss tyngd. Personen skrev till Carl Bildt, Lars Tobisson och Peter Egardt
den 4 september 1991 och varnade för en stor stundande kris inom det
svenska banksystemet och stora fastighetsbolag. Hans farhåga grundade sig i
en intervjuundersökning han genomfört med bl.a. 30 VD:ar i banker och
bostads- och finansieringsinstitut (Egardts arkiv, 1991: h).
Under mitten av augusti 1992 kom flera tydliga signaler om det allvarliga
läget. Detta är signaler som statsministern uppenbarligen inte agerade på.
Den 19 augusti meddelade Urban Bäckström (statssekreterare i finansdepartementet) Peter Egardt att Aktiefrämjandet skulle gå ut med en rapport om
budgetunderskottet 1992/1993. Prognosen löd på 180 mdr jämfört med de
101,8 mdr som ”vi redovisade i rev finansplan”. Bäckström ansåg att rapporten borde bli det ett intressant test på Aktiefrämjandets trovärdighet (han
bedömde det som en ”kökskalkyl”) och budgetunderskottets betydelse för
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räntan (Egardts arkiv, 1992: k). Oroande besked kom från flera andra håll
denna dag. Carl Bildt mottog bl.a. ett mail från Lars Jonung, statsrådsberedningens ekonomiska expert och rådgivare. Jonung hade pratat med Riksbanken och kunde meddela att läget var dystert. Korta och långa räntor hade gått
upp kraftigt och räntemarginalen mot den tyska marken hade också ökat.
Jonung föreslog att Bildt skulle vidta någon ”förtroendeskapande åtgärd”.
Han påtalade också att en krisstämning kunde ”göra det möjligt att ta impopulära beslut” (Egardts arkiv, 1992: l). Peter Egardt skrev samma dag ett
oroväckande mail med avslutningen: ”Riksbanken bekräftar också till mig
(hemlig uppgift) att det strömmat ut 4 mdr hittills idag” (Egardts arkiv, 1992:
m).65
Under den 19 augusti kom från olika håll dramatiska uppgifter om det
ekonomiska läget. Riksbanken, Aktiefrämjandet och regeringens ekonomiska expert påtalade en mycket oroväckande situation. Det ekonomiska läget
var också den första av 11 punkter som behandlades vid regeringens Harpsundsöverläggningar den 22-23 augusti. Utöver ekonomi och budget fanns
punkter som EG, husläkare, flyktingfrågor, mm. (Egardts arkiv, 1992: n).
Utöver interna propåer från kolleger och medarbetare skrev Dagens Nyheter
på sin ledarplats om behovet av samarbete och gemensam strategi mellan
regeringen och socialdemokraterna. Endast med en sådan ”skulle regeringen
och oppositionen ge en bestämd signal till marknaden om att de tagit kontroll över de offentliga utgifterna och lånebehoven” (DN, 1992-08-21).
Hur allvarligt såg regeringen och Carl Bildt på situationen inför Harpsundsöverläggningen? Meningarna om detta går isär. Tanken var utifrån
finansminister Anne Wibble perspektiv att under avspända former diskutera
framtiden. Den ekonomiska politiken var främst på tapeten men krisinsikten
var enligt Wibble inte tillräcklig (Wibble, 1994: 25). Folkpartiledaren Bengt
Westerberg menar rent av att kriskänslan inte var så akut på Harpsund utan
kom senare (Westerberg, intervju: 2010). Det faktum att det var en ekonomisk kris tycks ha varit en faktor som begränsade regeringens villighet att
explicitgöra hur problematisk situationen var. Anders Björck berättar:
Här fanns en krismedvetenhet men ingen vill resa sig upp och vinka med armen och säga ta nån miljard från mig (Björck, intervju: 2010).

Förvisso fanns ett gemensamt externt hot i form av utländska spekulanter
men statsråden som ju i slutändan är ansvariga inför sina respektive departement, tycks inte ha velat visa att de var villiga att genomföra besparingar
som kunde drabba dem själva. Man avvaktade därför de överläggningar som
man visste skulle komma med oppositionen (Björck, intervju: 2010). Peter
Egardt framhäver dock att det allvarliga läget var klarlagt. På väg från Harpsund försökte han tona ned allvaret i situationen:
65
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Jag minns att jag på väg från Harpsundsmötet gentemot media, med begränsad framgång, försökte tona ned krisens omfattning. Vi var mycket medvetna
om det allvarliga läget men bedömde också att vår uppgift var att försöka
lugna marknaden och allmänhet. Vi försökte dämpa (Egardt, intervju: 2010).

Egardt sa till pressen att: ”[d]et förvärrade ekonomiska läget innebär att regeringen med ännu större bestämdhet och övertygelse måste driva den politik som lagts fast” (DI, 1992-08-24). Här fanns alltså en medvetenhet om
krisen som sådan men en lösning ansågs alltså vara att tona ned allvaret. När
Bildt träffade pressen utanför residenset på väg från Harpsundmötet sade
han, apropå tidningarnas kritiska röster om ekonomin:
Ja, den oron är ju mycket spekulativ i den meningen att det är en rubrik här
och en rubrik där i en tidning. Det är mycket sådan semesterspekulation av
semestervikarier (Bildt citerad i Isaksson, 1994: 174).

Bildts försök att mana till lugn gav inte väntad effekt. Följande måndag kom
av Dagens Industri att benämnas för den ”Svarta måndagen” (DI, 1992-0825). Carl Bildt avfärdade i detta läge det faktum att det skulle röra sig om en
kris överhuvudtaget. Egardt säger att det i retrospektiv kanske inte var så
smart sagt men att det var ett sätt försöka lugna ned och menar att det varit
mindre ansvarsfullt av regeringen att öka krisstämningen (Egardt, intervju:
2010).
Carl Bildts agerande i denna inledande fas av krisen kan betraktas ur olika
perspektiv. Å ena sidan kan Bildt betraktas som aktiv eftersom han försökte
tona ned allvaret och helt enkelt definiera bort problemet. Det kan ha skett
mot bakgrund av att han och hans kolleger ansåg att krisen skulle förvärras
om också regeringen konstaterade att Sveriges ekonomi befann sig i en kris.
Å andra sidan kan Bildt betraktas som passiv eftersom han uppenbarligen
själv förstod att det var en kris men valde att inte uppmärksamma den. Om
det inte var en krissituation fanns inte heller några skäl att försöka dämpa.
Bildts inställning internt tycks inte heller ha varit glasklar. Källorna pekar
snarast på en viss otydlighet i hur pass allvarlig regeringen uppfattade situationen, och Bildt följde uppenbart inte sin ekonomiska rådgivares råd om att
skapa en krisstämning. Bildt benämns därför som passiv eftersom han genom att avfärda de bekymmer som fanns i svensk ekonomi lät andra, då
främst medierna, formulera problemet åt regeringen. En särskild problematik
i detta fall var att statsministern tycks ha varit av uppfattningen att en problemformulering kunde förvärra krisen. Det förklarar emellertid inte varför
man inte ens inom regeringen talade klarspråk om vad som hände. Diskussionen om Bildt som beslutsfattare visar också att han bara drygt två veckor
efter mötet på Harpsund betonade det positiva i att skapa krisstämning.
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Beslutsfattande
Den övergripande frågan som krisen gällde var huruvida man hårdnackat
skulle försvara den svenska kronan eller inte. Ytterligare beslut med betydelse för hanteringen av krisen fattades inte av statsministern eller ens regeringen då Riksbanken hade en roll som självständig myndighet (trots att en officiell självständig status infördes först 1999) (Sundelius m.fl. 1997: 159).66
Carl Bildt hade en helt avgörande roll i det faktum att regeringen höll fast
vid den fasta växelkursen. Endast en vecka efter mötet på Harpsund skrev
Bildt i ett mail till Hans67 som tydliggör Bildts ståndpunkt. Mailet avslutas
med följande maning till fortsatt försvar av Kronan:
Jag är faktiskt övertygad om att valfri svensk regering kommer att kämpa
med alla till buds stående medel mot devalvering. Och i och med att några reella ekonomiska skäl för sådan knappast föreligger borde detta även under de
värsta omständigheter också lyckas. Danskarna gjorde det. Då kan vi också
(Egardts arkiv, 1992: o).

Bildt utgick från att om grannlandet klarat av det så kan Sverige det också.
Ett användande av den typen av jämförelser som grund för sina slutsatser är i
likhet med användandet av analogier ett förenklat sätt för att förstå en situation och är kännetecknande för en kognitiv stil där lite information krävs för
ett beslut och få alternativ vägs. Mailet tydliggör också Bildts uppfattning
om att det var en plikt som statsminister att motverka en devalvering.
Vid allmän beredning den 10 september diskuterade regeringen den ekonomiska händelseutvecklingen. Räntan hade vid det här laget börjat öka
mycket kraftigt. Bildt inledde med att det ”[f]örefaller för dagen som om
såväl kronan som regeringen är i behåll.” Han redogjorde för hur konjunkturen såg ut och de dåliga exportsiffrorna. Det positiva enligt Bildt var att
krismedvetenheten var förbättrad. Han menade att om regeringen inte är på
”framkant men på bakkant när något liknande händer igen är sannolik. begr.
att vi klarar av det” (Egardts arkiv, 1992: g).
Uppenbart är nu att Carl Bildt ändrat inställning och såg fördelar med att
så många som möjligt insåg vidden av krisen och behovet av att agera proaktivt. Den inställning han nu gav uttryck för är närmast motsatt den inställning
som uppvisades bara två veckor tidigare.
Anne Wibble betonade vid allmän beredning också att faran inte var över
och att det var bra med en bred politisk uppslutning kring den fasta växelkursen men avslutar: ”Dock klarar vi nog inte av en ny valutakris”. Förhållningssättet var dock fastlagd i regeringsförklaringen: ”[D]en fasta växelkursen skall hållas” (Egardts arkiv, 1992: g). Det är här tydligt att de sedan tidigare angivna målen inte fick ifrågasättas. Diskussioner hade nu inletts med
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oppositionen, det vill säga socialdemokraterna. Att man inte var helt säker på
handlingsalternativen tycks tydligt. Anne Wibble sa vid mötet att de måste
veta vad de vill i diskussion med oppositionen och ville att de skulle bestämma där och då (Egardts arkiv, 1992: g). Under allmän beredning den 10
september 1992 hade Bildt ordet tre gånger och Anne Wibble hade den
längsta utläggningen. Det fanns således i detta läge ingen tanke på att man
skulle hantera den fast växelkursen på något annat sätt än idogt försvara,
eftersom detta var fastlagt i regeringsförklaringen. Det är påtagligt så att
Bildt samtidigt som han förordade en krismedvetenhet inte ville tala i dessa
termer utanför regeringen. I en veckovis PM till moderaternas partiorganisation framgår den 11 september att ”[i]s i magen är bättre än häftiga ryck”
(Teorell, 1998: 85).
Regeringens ekonomiska rådgivare var dock en av få som tidigt pekade
på att devalvering kunde vara en väg: ”Den ende som avvek från den linjen,
och det bör sägas i ärlighetens namn, det var Lars Jonung.” (Egardt, intervju:
2010). Men en offentlig debatt mellan statsråd var inte aktuellt. Anders
Björck menar att en debatt även inom regeringen hade läckt och det hade
gjort saken värre. Men, menar Björck, det är klart att alla visste att det fanns
ett alternativ, men nu fanns en linje och då höll man den. Björck påpekar
också att det inte var så att alla hade glömt bort att man kunde devalvera.
Men i läget som uppstått gällde det att hålla sig till den gemensamma linjen
(Björck, intervju: 2010). Det fanns i riksdagsgruppen också andra kritiska
röster. Hugo Hegeland förespråkade exempelvis i en rad artiklar att kronan
borde flyta. Vid interna möten gav också Björn von der Esch uttryck för
denna ståndpunkt (Teorell, 1998: 90).
Betydelsen av ledarens inställning är i detta sammanhang mycket påtaglig. Hade Carl Bildt öppnat upp för en sådan diskussion hade möjligen också
andra börjat tala i dessa termer. Carl Bildt uttryckte i de handlingar som funnits att tillgå i dessa efterforskningar ingen sådan linje, snarare tvärtom.
Läget förändrades under överläggningarna på Haga den 15 september
bara några få dagar efter ovanstående diskussion. Bildt inledde nu med att
berätta om det kritiska läget med spekulationer mot pundet och en ny ”run”
mot liran. Wibble sa inledningsvis: ”Inte alls säkert att vi i längden klarar
den fasta växelkursen” (Egardts arkiv, 1992: p). Det förekom ingen tydlig
diskussion om huruvida man skulle försvara kronan eller inte, trots att finansministern och likaså Lars Jonung, statsministerns ekonomiska rådgivare,
uttryckte en tydlig skepticism. Krisen var nu alltså uppenbar även för Carl
Bildt.
Den samlade bilden av Bildt i aspekten som beslutsfattare under denna fas
av krisen är att han var aktiv. Han avvisade förslag från medarbetare och höll
hårt fast vid den linje han trodde på. Bildts agerande visade sig i efterhand
vara ett misslyckande men hans aktivitet under denna fas som beslutsfattare
var ändock hög. Bildts förbehållslösa stöd för den fasta kronkursen har rent
av kritiserats i flera analyser. Möller (2009) illustrerar vad som kallas
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groupthink (se Janis, 1982), eller negativ gruppdynamik, med Bildts agerande under krisen. Ingen fick ifrågasätta logiken med den fasta växelkursen
och därmed skapades en ”strukturdumhet” inom regeringskretsen som ledde
till att man inte reflekterade över alternativen (Möller, 2009: 68-70).

Beslutsgrupper
Att krisuppgörelserna var ett omedelbart utflöde av Carls personliga ledarskap, det tror jag är ställt utom all rimlig tvekan (Ulf Kristoffersson, citerad i
Teorell, 1998: 115).

Under krisen arbetades totalt tre olika besparingsförslag fram. Förslagen togs
fram i samarbete med socialdemokraterna och diskussioner fördes i olika
konstellationer som redovisas nedan. Vilka som skulle få vara med i dessa
diskussioner blev en mycket akut fråga och ett beslut för statsministern. Det
fanns en möjlighet att arbeta med socialdemokraterna men det fanns också
en möjlighet att samarbeta med ny demokrati som var vågmästare i riksdagen 1991-1994. Mot detta talade dock att Bengt Westerberg tydligt stängt
den dörren när han reste sig ur den berömda TV-soffan under valvakan 1991.
Empirin nedan visar att det fanns flera statsråd som förespråkade att regeringen skulle föra samtal med ny demokrati. Men det var också en fråga om
vilka i regeringen som skulle få vara med i diskussionerna.
Under mötet på Harpsund den 22-24 augusti fattades beslut om att man
skulle etablera kontakt med oppositionsledaren Ingvar Carlsson (Wibble,
1994: 26). När Bildt mötte pressen efter Harpsundsmötet kunde han informera om att regeringen var öppen för dialog med andra partier (Expressen,
1992-08-24). Det skulle dock dröja nästan en månad innan konkret kontakt
togs med oppositionsledaren Ingvar Carlsson. Under en regeringslunch den
26 augusti pressade Wibble och Westerberg statsministern till att ta kontakt
med socialdemokraterna. Först nu etablerades också en informell kontakt
med oppositionen (Wibble, 1994: 26). Redan efter mötet på Harpsund tycks
dock den så kallade ”fyrmannagruppen” ha etablerats med å ena sidan Olle
Wästberg och Carl B Hamilton från regeringen och Jan O Karlsson och Leif
Pagrotsky från socialdemokraterna å den andra. Gruppens existens var dock
okänd utanför regeringen och samordningskansliet (Teorell, 1998: 83). Fyrmannagruppen var således en informell trevare för att undersöka möjligheter
till samarbete, ett initiativ som här betecknas som aktivt och ad hoc. Under
början av september träffades gruppen vid flera tillfällen. Carl Bildt skötte
dock det första av dessa möten på egen hand. Wästberg hade uttalat sig positivt om skattehöjningar och blev ”plötsligt sjuk” (Wibble, 1994: 26). Mailväxling arkiverat i Egardts arkiv visar att Wästbergs kontakt med oppositionen väckte mycket hård kritik. Wästberg gav oppositionens förhandlare intrycket att regeringen var förutsättningslös till vårdnadsbidraget (Egardts
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arkiv, 1992: q). Under september uttalade Bildt offentligt att regeringen inte
var avvisande till ett samarbete med socialdemokraterna. Däremot var han
starkt avvisande till ”panikpaket” (DN, 1992-09-05).
Arbetet med fyrmannagruppen gav inte det resultat man önskat och Bildt
föreslog därför att Peter Egardt skulle söka kontakt med Odd Engström, en
idé som inte var förankrad i hela regeringskretsen och som också betecknas
som aktiv och ad hoc. Lars Tobisson var utöver Egardt den enda moderat
som kände till idén. Den informella kontakten med Odd Engström, eller
”Back Channel” initiativet, fungerade dock inte och man diskuterade därför i
partiledarkretsen inom regeringen att man skulle arbeta genom fyrmannagruppen (Teorell, 1998: 85). Oppositionen redogjorde offentligt, till regeringens besvikelse, att man endast ville samarbeta med ”hela regeringen”
(Egardt, intervju: 2010; Teorell, 1998: 51).
Det fanns åtskilliga invändningar mot ett samarbete med socialdemokraterna. Tydligt är, vilket redovisades i kapitlet om funktionen som beslutsfattare, att regeringen skulle visa sig regeringsfähig. Egardt säger:
Men det var ju viktigt att regeringen kunde regera och att vi inte på något sätt
skickade signalen att den här regeringen inte klarade uppgiften med generella
termer (Egardt, intervju: 2010).

Regeringen hade fram till dess att man tog kontakt med socialdemokraterna
hoppats på att man skulle klara av krisen på egen hand. Det dramatiska steg
som detta innebar för moderaterna var därför en absolut sista utväg (Egardt,
intervju: 2010). I tidigare kapitel har Bildts mål om att hålla ihop regeringen
beskrivits. Därtill var det uppenbarligen ett mål att visa att det borgerliga
alternativet kunde regera och klara krisen. Ståndpunkterna var mycket olika.
Bengt Westerberg jobbade hårdast för att få till stånd ett samarbete med socialdemokraterna. Folkpartiet gavs också ett godkännande att inleda diskussioner med oppositionen (Egardt, intervju: 2010; Westerberg, intervju:
2010). Moderaterna utgjorde det starkaste motståndet eftersom de frågor
som var uppe för diskussion i en överenskommelse var sådana som främst
skulle innebära moderata eftergifter. Westerberg spelade en medlande roll då
det var ett tufft klimat mellan Bildt, Carlsson och socialdemokraternas förhandlare Allan Larsson (Westerberg, intervju: 2010).
Det fanns emellertid ett annat alternativ, nämligen att samarbeta med ny
demokrati. Ett samarbete med ny demokrati beskrivs i efterhand som orealistiskt och inaktuellt (Björck, intervju: 2010; Egardt, intervju: 2010; Westerberg intervju: 2010). Materialet från Egardts arkiv tyder dock på att diskussioner förekom, om än av taktiska skäl och att Bildt tydligt dömde av frågan
och därmed benämns som en aktiv beslutsfattare.
Bildt meddelade vid överläggningarna på Haga att Allan Larsson avrått
från diskussion med oppositionens alla partiledare (Ingvar Carlsson, Lars
Werner och Ian Wachtmeister). Förslag lades fram från Mats Odell, Ulf
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Dinkelspiel och Per Unckel om att föra parallella samtal med ny demokrati
då chanserna för att lyckas skulle öka. Lars Leijonborg var däremot mycket
skeptisk och menade att det måste ske med socialdemokraterna. Bildt redogjorde för att man försökt med Odd Engström men till Bildts besvikelse
verkade det som om man måste samarbete med Ingvar Carlsson. Hans personliga skepsis mot oppositionsledaren framgår med all tydlighet. Han sade:
”Återstår nu endast IC, trots att han inte kan sakmaterian (eller politik)”.
Lars Tobisson visade tydliga pragmatiska sidor. Hans förslag var att testa
med socialdemokraterna. Om de föll ifrån trodde han att det fanns tillräckligt
många i ny demokrati som inte ville störta regeringen (Egardts arkiv, 1992:
p). Diskussionerna böljade fram och tillbaka och Wibble ansåg att man skulle förhandla med Ingvar Carlsson separat. Bildt var trött på det och såg det
som en fördel att ha med Ian Wachtmeister. Trots att Bildt först sade att det
vore bra att ha med ny demokrati summerade han sedan på ett sätt som utesluter detta: ”I ett läge hoppa i det kalla vattnet. Måste köra (S)-vägen i botten” (Egardts arkiv, 1992: p). Det är således först nu som Bildt ger klartecken på samarbetet med oppositionen. Tillsammans offentliggjorde de samarbetet i ett gemensamt uttalande (Expressen, 1992-09-17). I beslutssituationen
är Bildt avgörande men processen dit har präglats av en övertalningskampanj
från främst Wibble och Westerberg. Bildt betecknas i detta avseende som
passiv.
Förhandlingarna mellan regeringen och oppositionen inleddes direkt och
ett utkast på en första krisuppgörelse togs fram den 19 september även om
protokollet färdigställdes först på tisdagen den 22 september (Teorell, 1998:
54).
Trots att det fanns irritation bland de ingående parterna ville Bildt att alla
skulle få ta del av informationen. Bildt tydliggjorde vid partiledaröverläggningarna den 16 september att de närmaste dagarna borde sättas åt sidan för
”Öppna kontaktkanaler” och att han inte begärde att alla skulle ställa upp
men att alla måste förstå ”vidden och betydelsen” av ”krisuppgörelse för en
tid”. De olika parterna kom överens om fortsatta diskussioner och om att
stödja Riksbanken. Carl Bildt meddelade att Olle Wästberg och Peter Egardt
var ansvariga för att sköta kontakterna. De andra var välkomna att få all information och ingen skulle vara utanför eller förbigången, sa Bildt (Egardts
arkiv, 1992: i).
Det framstår som om Bildt här vid partiledaröverläggningarna ville vara
mån om att alla ska känna sig välkomna i beslutsfattandet och agerade som
den koalitionsledare han i tidigare funktion som beslutsfattare visat sig vara.
Lika tydligt är också att enskilda statsråd och statssekreterare inte kände att
regeringen som sådan fick information. Diskussionerna med oppositionen
fördes nämligen i en väldigt liten krets. Det var mycket av praktiska skäl
som endast ett fåtal ur regeringen fick vara med:
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Vi ska ju komma ihåg att detta var en förhandling med utomstående nämligen
socialdemokraternas ledning. Det gick ju inte att sitta samlade och säga du får
sänka det och du får dra ned på det, så funkar det inte. Här fanns det ju andra
som ytterst bestämde (Björck, intervju: 2010).

I efterhand tycks bl.a. Björck ha förståelse för beslutskonstellationen. Så var
inte fallet under den pågående krisen. Under allmän beredning den 1 oktober
1992 diskuterades olika sparbeting vid departementen. Det uppstod då diskussioner om hur man skulle hantera detta internt och flera statsråd var upprörda över ordningen. Biträdande miljöminister, Görel Thurdin, framförde
att hon hade en känsla av att det bara är ”fi[nansdepartementet] som betyder
något”. Anders Björck instämde. Han klargjorde att han velat diskutera regeringens arbetsformer fem gånger tidigare och att det inte var bra om departement bara ska framräkna sparbeting (Egardts arkiv, 1992: r). På en fråga
rörande just uteslutningen av vissa statsråd och då särskilt i relation till Anders Björcks kommentar säger Egardt:
Vi var tvungna att hantera det på det sättet för att hade vi hanterat det i en
bredare krets hade vi aldrig kunnat nå fram till någonting. Anders Björck fick
ju ett rätt tufft beting och det fick Gun Hellsvik också och de tog det med
fattning så småningom. Hade de suttit med från början hade vi aldrig nått
fram till någonting. Alla försvarar ju sina revir men det är ju nödvändigt. Och
då måste man göra någon typ av övergripande bedömning. Eftersom socialdemokraterna i komposition av krispaketet vinnlade sig rätt mycket om att
skada regeringspartierna i sina profilfrågor. Herregud, tänk om vi hade haft
Anders Björck med i diskussionerna. Det hade ju inte gått. Som statsråd hade
jag också varit irriterad över att jag inte var inblandad (Egardt, intervju:
2010).

När ett första besparingsförslag på 20 miljarder togs fram sände den centerpartistiske statssekreteraren Thomas Korsfeldt ett argt mail till bland annat
Egardt. Korsfeldt var särskilt irriterad över hanteringsordningen i ärendet.
Korsfeldt skriver att de statsråd som inte är partiordförande ”känner sig
mycket utanför”. Han var förvånad över den förhandlingsprocess som pågick
med oppositionen: ”Är det meningen att delar av regeringen skall hållas
utanför?” (Egardts arkiv, 1992: s1). I en uppföljning till detta mail skrev
Korsfeldt att
när man så abrupt byter fot från ena dagen till den andra bör dom stackars
reg.medlemmarna vara medvetna om detta och inte ställas inför fait accomplie [sic!] på detta sätt (Egardts arkiv, 1992: s2).

Bildts ledarskapsstil betecknas här som ad hoc. Övriga i regeringen fick inte
information om vilka turer som togs med socialdemokraterna och informerades endast sporadiskt. Tydligt är att Carl Bildt inte hade för vana att behöva
informera och förankra kontinuerligt. Efter ett möte med den moderata riks-
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dagsgruppen var Bildt irriterad på socialdemokraternas taktik: ”Nu får de
sluta snacka och sammanträda. De sammanträder ju jämnt!” (Expressen,
1992-09-19). Teorell konstaterar i sin avhandling att moderaterna i högre
utsträckning än socialdemokraterna hanterade krisen inom partiledningen
och att riksdagsgruppen saknade inflytande i beslutsprocessen (Teorell,
1998).
Som visats i tidigare kriser samlades beslutsfattandet till en mindre krets.
Vad som är mer ovanligt är att det inte fanns en bred förståelse för att detta
skedde. Det kan förklaras av att man inte var noga med att informera övriga
regeringen om vad som pågick och vilken typ av förhandling som ägde rum.
När väl den första krisöverenskommelsen var klar var Bildt den som genom
en PM förtydligade och försökte förklara för den egna partiorganisationen
varför man gjort upp med socialdemokraterna: ”Vi har gjort en parlamentarisk uppgörelse med socialdemokratin. Det känns ovant – men det känns
också bra (återgivet i Teorell, 1998: 102). Bara dagar efter den första uppgörelsen stod det klart att den inte skulle räcka. Diskussioner inleddes därför
om ytterligare en uppgörelse. Bildt tog direktkontakt med Carlsson och nya
förhandlingar inleddes. Den 30 september fanns ett nytt sparpaket färdigt
(Teorell, 1998: 63). Regeringen försökte även förhandla fram ett tredje krispaket. Regeringen tog fram ett utkast som ratades av oppositionen genom att
de helt enkelt inte svarade på utkastet i tid. Regeringen tvingades att på egen
hand och utan stöd av socialdemokraterna presentera ett åtgärdspaket den 19
november (Sundelius, m.fl., 1997: 134-135). Åtgärdspaketet misslyckades
och Riksbanken meddelade samma dag att kronan nu vara flytande. Beslutet
följdes av en presskonferens med Carl Bildt och finansminister Anne Wibble. Bildt kunde då konstatera att krishanteringen misslyckats:
Detta är ett misslyckande. Och ett misslyckande ska kallas för ett misslyckande. Men ingen kan säga att vi kastat in handduken i första taget. Vi har
gjort vårt yttersta för att försvara den fasta växelkursen (TT, 1992-11-19).

Sammanfattningsvis är det sätt på vilket Carl Bildt utövade funktionen som
krishanterare på tvetydig. Å ena sidan bedöms hans som passiv eftersom han
inte var delaktig i formuleringen av problemet och tog först efter övertalning
från kolleger kontakt med oppositionen för ett samarbete kring uppgörelserna. Å andra sidan var han aktiv både i beslutsfattandet när det gällde vidhållande av den fasta växelkursen och i kommunikationen av regeringens
ståndpunkter. Den sammanlagda bilden pekar på en aktiv statsminister (dock
med betydande förbehåll) som förhöll sig ad hoc till funktionen.
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Göran Persson
Göran Persson upplevde under sina tio år som statsminister flera kriser av
politisk och framför allt säkerhetspolitisk karaktär. Kriser som hanterades
från Regeringskansliet är bland annat terrorattackerna i USA den 11 september 2001, Linateolyckan den 8 oktober 2001 och mordet på utrikesminister
Anna Lindh 2003. Flodvågskatastrofen var en händelse som drabbade i princip hela Sverige. De flesta svenskar kände någon som på ett eller annat sätt
drabbats och Regeringskansliet var indirekt och direkt (UD) inblandat i hanteringen. Kapitlet visar en statsminister som, liksom många andra i Regeringskansliet, var sen med att uppmärksamma händelserna men som sedan
blev mycket aktiv, inte minst för att kompensera den sena starten. Persson
agerade aktivt i synnerhet avseende kommunikationen av vad som skedde
och vilka åtgärder som vidtogs. Hans förhållningssätt betecknas som ad hoc
då informella grupper etablerades som informellt fattade beslut om hanteringen.

Sammanfattning av händelseförloppet julen 2004
Flodvågskatastrofen inträffade på annandagen 2004 som en följd av en kraftig jordbävning som uppmätte 9.0 på Richterskalan. Jordbävningen orsakade
enorma flodvågor, tsunamis, som svepte in över de turisttäta stränderna i
Sydostasien. Under den aktuella perioden tros ca 30 000 svenskar ha befunnit sig i området. Flodvågskatastrofen kom att bli en av de värsta svenska
katastroferna under efterkrigstiden. Totalt uppskattas ca 250 000 människor
ha omkommit, och av dem 550 svenskar. För svenskt vidkommande och av
hög relevans för denna avhandling är att det på flera sätt var en kris för regeringen. Det var en kris i så måtto att svenska medborgares hälsa stod på
spel på andra sidan jorden och för första gången i svensk historia stod man
inför en händelse där tusentals svenskar skulle evakueras från andra sidan
jorden. Det kom också att bli en utdragen förtroendekris för Göran Perssons
regering, hans närmaste medarbetare och inte minst honom själv (Brändström m.fl., 2008). Efter händelsen upprättades en medborgarkommission
som fick namnet 2005 års katastrofkommission (härefter kommissionen).
Kommissionen lämnade sin rapport i december 2005 och regeringen och
enskilda tjänstemän fick hård kritik för bristfälligt agerande, kritik som återupprepades av Konstitutionsutskottets (KU). Främst ansågs Göran Persson
ha motverkat en aktiv uppbyggnad av ett fungerande krishanteringssystem i
Regeringskansliet. Det är också främst detta perspektiv som har kommit att
spegla hanteringen av katastrofen. I det här kapitlet utelämnas hur kritiken
framfördes och vilka konsekvenser som statsministerns och massmedias
agerande kom att få. Liksom i övriga kapitel som behandlar statsministrarna
som krishanterare är det främst hur Persson ledde regeringen, hur han definierade sin egen roll och hur han agerade i den som diskuteras i detta kapitel.
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Problemformulering
Annandagen den 26 december 2004 befann sig statsminister Göran Persson
på statsministerresidenset Harpsund. Tidigt på morgonen tittade han på internationella TV-kanaler och uppfattade att det skett en stor katastrof. Hans
tanke var att det var en händelse av den typ man kan se på de här kanalerna.
Sändningarna var fokuserade på Sri Lanka och Persson uppfattade inte någon svensk koppling till händelsen. Han talade med sin statssekreterare Lars
Danielsson på morgonen och de konstaterade att det var en biståndsfråga och
att det hanterades av utrikesdepartementet (UD). Biståndsminister Carin
Jämtin var också den som kommenterade händelserna i TV-intervjuer (Persson, utfrågning: Katastrofkommissionen: 2005). Under detta första dygn såg
Persson inte mer på nyheterna och gjorde således ingen omvärdering av händelserna. Finansminister Pär Nuder som också var på julferier följde sporadiskt nyheterna. Han talade med Lars Danielsson men uppfattade att han inte
var ”uppdaterad” varför han ringde Göran Persson och uppmanade honom
att skapa sin egen bild av händelsen. Bakgrunden till detta var att Nuder
trodde att den information som Persson fått från Danielsson kunde vara ”filtrerad” (Nuder, 2008: 251).
Medierna kom också att spela en betydande roll för hur katastrofen uppfattades (Daléus, 2005). Persson beskriver i sina memoarer att han inte ansåg
att det var en allvarlig händelse på grund av att ingen från medierna begärt
att få ställa en fråga till honom och att han var förvissad om att medierna
blixtsnabbt skulle ha information om en sådan händelse (Persson, 2007:
410). Efter samtalet med Pär Nuder kontaktade Persson kabinettssekreteraren Hans Dahlgren och förstod då att det var en händelse som tydligt påverkat svenska medborgare. Han bad då Lars Danielsson samla de mest berörda
statsråden. Hela regeringen samlades inte eftersom regeringen inte ansågs
vara en lämplig beslutsgrupp i sådana här lägen. Det räckte, tyckte Persson,
med en beslutför regering, det vill säga minst fem statsråd (Persson, utfrågning: Katastrofkommissionen: 2005). Persson kom emellertid att omvärdera
händelsen efter ett samtal med Dahlgren som refererade till Estoniakatastrofen:
Jag hade naturligtvis successivt fått ökad information under söndagskvällen
men framförallt ett samtal på måndag morgonen med Hans Dahlgren som säger till mig att ”Jag börjar på att tro att det här kan ha ett format som är av Estonias omfattning”, någonting sånt säger han till mig. Då förstår jag att det
här är mycket, mycket stort och ett annat, en annan situation än den vi trodde
dagen innan, nämligen detta att det har ett mycket tydligt svenskt innehåll
(Göran Persson, Intervju i SVT, 2005-01-07).

Förlisningen av M/s Estonia 1994 var för Persson synonymt med en katastrof och då insåg han vidden av händelsen (Persson i Fichtelius, 2007: 471).
Betydelsen av analogier framstår som mycket tydlig för att kunna inrama
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händelsen på ett sätt som gör dess omfattning förståelig. När Persson anlände till Rosenbad mötte han Lars Danielsson och sade: ”Det här blir ett helvete Lars” (Danielsson, 2007: 198). Persson hade vid det här laget en bättre
uppfattning om händelsens natur och förstod att det otvetydigt var en allvarlig kris för landet.
Den initiala inramningen av problemet var som en biståndsfråga och detta
faktum kom att prägla hanteringen de första dygnen innan informationen om
den svenska dimensionen trängde igenom. Huruvida statsministern fick adekvat information från sin statssekreterare och sin organisation att agera efter
är oklart och var en av de punkter som blev mest infekterad efter kommissionens genomgång av händelseförloppet. Konstitutionsutskottet kritiserade
statsministern för att inte aktivt ha sökt mer information själv (KU8,
2005/06, del 1: 197-198). Persson betecknas mot bakgrund av den inaktivitet
som han själv (och många andra) visade som passiv i det initiala skedet som
problemformulerare (se Daléus & Hansén, 2011 för problematisering).

Beslutsfattande
Det är inte mer än tre, fyra skarpa regeringsbeslut som behövs under den här
tiden, för allt rullar på som organisationen ska fungera. Men vi fanns där och
det blev på så sätt ett väldigt effektivt arbetssätt genom att det blev en avstämning, en rapportering och duktigt folk dagligen – Danielsson, Töresson
[Sic!] och allt vad de heter (Persson i Fichtelius, 2007: 473).

Göran Perssons beskrivning stämmer till viss del. Få formella beslut fattades
och Persson var mycket närvarande. Men beskrivningen nedan tyder på att
det fanns en stor otydlighet i hur hanteringen skulle gå till som till viss del
härrörde från agerandet i den beslutsgrupp som Göran Persson ingick i.
Initialt sammankallades en grupp med statsministerns närmaste medarbetare på Rosenbad. Utöver statsministern bestod gruppen av utrikesminister
Laila Freivalds, kabinettssekreteraren Hans Dahlgren, statssekreterarna Lars
Danielsson och Jan Larsson (Nuder, 2007: 251). Därefter samlades de närmast berörda statsråden, utöver statsministern Laila Freivalds och Pär Nuder.
De hade sitt första möte den 27 december och den 28 december fattades
beslut om att inrätta en särskild statsrådsgrupp (2005/06: KU8: del 1: 23).
Gruppen bestod av främst statsministern, vice statsminister, utrikesministern,
finansministern, försvarsministern och socialministern. Gruppen skulle inte
fatta ”formliga beslut” varför rättschefen bedömde att man inte skulle föra
anteckningar. Gruppen hade som främsta uppgift att informera och diskutera
samt tillse att en beslutför regering kunde samlas med kort varsel. Gruppen
sammanträdde dagligen den 29 december till den 3 januari (2005/06: KU8,
del 2: 58-59). Härutöver tog också Lars Danielsson initiativ till att skapa en
statssekreterargrupp. Inte heller statssekreterargruppen hade mandat att fatta
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”formliga beslut” men sammanträdde för att kunna skapa en gemensam lägesbild och diskutera frågor (KU8 2005/06, del 2: 61)
Regeringen fattade totalt nio beslut under katastrofen (2005/06: KU8, del
2: 255-280).68 Kommissionens slutsats var emellertid att regeringen som
helhet inte fattade beslut som var av betydelse för krisledningen utan att man
förlitade sig på den normala beredningsgången (SOU 2005: 104: 266). Inom
statsrådsgruppen tycks flera beslut ha fattats som var av stor betydelse för
hanteringen. Det är uppenbart att den sena reaktionen kom att prägla hur
hanteringen sedan såg ut. Jan Larsson, statsministerns statssekreterare, framhäver att man gjorde mycket bra saker men att detta präglades av en reaktiv
inställning:
Först ett dygn utav inte full men nästintill upplevd inaktivitet sen en överaktiv reaktion på det, ’vi gör utan att tänka först’ (Larsson, J., intervju: 2010).

Beskrivningen nedan visar också att Persson var aktiv i beslutsfattande
grupper men att besluten inte formaliserades och att därför förhållningssättet
bedöms som ad hoc, en beteckning som till stor del kan förstås mot bakgrund av det initiala agerandet.
En helt central fråga som statsrådsgruppen inledningsvis behandlade var
hur man skulle lösa finansieringen av insatser. En sådan diskussion fördes
den 28 december när statsrådsgruppen bildades. Man fattade, som noterats
ovan, inget formellt beslut. Istället gav statsministern och gruppen ”signal”
om att det var bättre att sätta in dubbla insatser än att inte sätta in några alls.
Denna signal skickades vidare genom statssekreterargruppen (2005/06. KU8,
del 1: 115, 196). Denna löst formulerade inriktning om hur finansieringsfrågan skulle lösas satte spår i den fortsatta hanteringen i Regeringskansliet.
Exempelvis snabbhanterades upphandlingen av kapacitet för att flyga hem
skadade. Den ansvariga handläggaren upplevde att arbetet var ”ad hoc” och
”brådskande” och att det fanns politiska skäl att komma igång med upphandlingen och därmed inte tid att beakta lagen om offentlig upphandling. ”Generalordern” från högsta ort var att det fick kosta vad som helst och handläggaren kände olust då det kunde föranleda fartblindhet (Westerlind, utfrågning:
Katastrofkommissionen 2005).
Ytterligare ett praktiskt ärende tycks ha avgjorts av statsrådsgruppen men
också det kanaliserats informellt. Det rörde de regler som omgärdade lån till
drabbade på plats. Formellt ska konsulärt bistånd fungera som hjälp till
68

1) uppdrag till Rikspolisstyrelsen att samordna hemsändandet av avlidna, 2) upprättande av
ett generalkonsulat i Phuket, 3) förslag om ändring av lagen om biobanker, 4) finansiellt
bidrag till FN, 5) upprättande av ett nationellt råd för samordning och stöd till drabbade, 6)
upprättande av en kommission för utvärdering av nationell krishanteringsförmåga, 7) uppdrag
till Konsumentverket att tillhandahålla särskild telefonservice, 8) fortsatt stöd från Statens
Räddningsverk (SRV) till generalkonsulatet i Phuket, och 9) anställning av en generalkonsul i
Phuket (2005/06: KU8, del 2: 256-280).
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självhjälp och utgå med en ränta på 10 procent (SOU 2005: 104: 85-89).
Låneregimen avbröts emellertid efter kraftig kritik i medierna. Persson och
Danielsson uppger att beslutet att ställa det konsulära regelverket åt sidan
fattades i UD:s beredskapsgrupp (Danielsson, utfrågning: Katastrofkommissionen 2005; Persson, utfrågning: Katastrofkommissionen 2005). Återigen
tycks emellertid statsrådsgruppens beslut ha haft inflytande. Chefen för den
konsulära avdelningen sade att det kom politiska signaler om att man skulle
sätta det konsulära regelverket åt sidan (Nordlander, utfrågning, Katastrofkommissionen, 2005). Danielsson uppger också i en intervju att statsrådsgruppen diskuterade frågan om avgift för konsulärt bistånd och att man bad
UD att tänka över om man skulle ta ut avgifter för detta. Beslutet fattades
dock av UD. Danielsson minns inte om det fanns liknande resonemang och
kommentarer till andra ansvariga departement i andra frågor från statsrådsgruppen (Danielsson, intervju: 2010). Att statsrådsgruppen bad ett departement tänka över hanteringen av ett ärende torde ha haft stor betydelse och
kan rent av ha varit avgörande. Lars Danielsson menar också att statsrådsgruppen inte var en ledningsgrupp åt UD på något sätt men att man diskuterade och gjorde en samlad bedömning av läget (Danielsson, intervju: 2010).
Vad statsrådsgruppens arbete innebar är något oklart i de utfrågningar
som ägde rum efter katastrofen. Eftersom regelverket fungerade, det vill
säga att man inte behövde fatta så många formella beslut, menar Danielsson
att ”[s]tatsrådens uppgifter blir i det här läget att följa utvecklingen och göra
den allmänpolitiska bedömning som statsråd ska göra i sådana lägen” (KU,
2005/06: KU8, del3: 139). Den något otydliga rollen som statsrådsgruppen
tycks ha haft speglas av intervjun med Göran Persson. Persson framhärdar
först i att statsrådsgruppen inte var ett beslutsforum:
Nej, den kan inte ta över från regeringen, det går inte. Däremot kan man ju de
facto avgöra frågor men formellt, icke (Persson, intervju: 2010).

Men med fem, sex statsråd så kan man etablera en liten regering, menar
Persson:
så det blev i praktiken ett beslutsorgan även om det inte formellt var ett beslutsorgan (Persson, intervju: 2010).

Otydligheten i detta sammanhang består således av att statsrådsgruppen informellt avgjorde frågor och därmed agerade som ett beslutsorgan. Vad som
kom ut från denna typ av informella beslutsorgan tycks dock ha varit signaler om hur exempelvis UD skulle arbeta vilket inte tycks ha haft tillräcklig
tydlighet. Statsrådsberedningen gjorde också avdömningar i mindre frågor
såsom utformningen av annonser i thailändska tidningar och utskick av
mass-SMS (Larsson, utfrågning, Katastrofkommissionen, 2005).
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Den främsta anledningen till att statsministern inte var mer direkt involverad står troligen att finna i det faktum att han inte ansåg att det var en fråga
för statsrådsberedningen. Han gjorde bedömningen att det var en fråga för
UD att hantera, medan Danielsson gjorde bedömningen att det hade varit
bättre om statsrådsberedningen hade hanterat frågan från början (SOU 2005:
104, 194). Det förekom dock under själva hanteringen ingen diskussion om
att statsrådsberedningen skulle ta över ansvaret. Det menar Danielsson skulle
ha stjälpt hanteringen. Däremot blev det snabbt tydligt att UD hade svårt att
hålla alla de kontakter med olika delar av samhället som blev berörda av
händelsen (Danielsson, intervju: 2010). Därmed skedde en delegering av
ansvarsuppgifterna där Persson utgick ifrån att UD hanterade frågan. Han
ansåg inte att statsrådsberedningen skulle agerat tydligare (2005/06: KU8:
331). Även statsministerns andra statssekreterare Jan Larsson menar att om
omfattningen av katastrofen hade varit känd hade det varit rimligt att statsrådsberedningen hade tagit en ledande roll (Larsson, utfrågning, katastrofkommissionen, 2005). I aspekten förhållningssätt till funktionen framstår i
detta avseende Persson som formalistisk. Han ville hålla på att UD var ansvarigt departement men brister i hanteringen gjorde att även statsrådsgruppen engagerades i beslutsfattandet. Uppfattningen att man hade hamnat på
efterkälken kan ha gjort att man ifrån statsrådsgruppen sida agerade aktivt
trots att man försökte upprätthålla en uppdelning i ansvar mellan statsrådsberedningen och UD.
Det övergripande förhållningssätt till funktionen som kritiserades av både
KU och kommissionen benämns emellertid som ad hoc. Konstitutionsutskottet kritiserade regeringens beslut att inte fatta beslut utan att sända signaler
och konstaterar att tydliga beslut hade medfört tydlighet till departementen.
KU konstaterade också att det hade varit värdefullt om man sett till att föra
anteckningar vid de möten som ägde rum (2005/06. KU8, del 1: 197). Statsminister Göran Persson kritiserades av KU för att han inte tog initiativ till att
formella regeringsbeslut fattades istället för att det hanterades informellt
(2005/06. KU8, del 1: 207). Kommissionen gav samma kritik och menar att
det hade understrukit allvaret i situationen. Kommissionen menar att oklarheter om de finansiella förutsättningarna påverkade beslutsfattandet negativt
(SOU 2005: 104: 252) och att den ad hoc artade organisationen var otillräcklig för att hantera krisen (SOU 2005: 104: 267).
Persson tycks i detta ljus ha agerat aktivt och ad hoc. Han var med i de
centrala beslutsgrupperna som de facto tycks ha varit beslutsgrupper trots
informell status. Med detta menar författaren att regeringen genom statsrådsgruppen och statssekreterargruppen sände signaler som i detta fall inte
tolkas som något annat än beslut. Vid en första anblick kan det se ut som om
Persson var passiv, men intervjuerna tyder på att han var aktiv och bl.a. ingrep i hur UD skulle hantera exempelvis frågan om konsulärt bistånd. Varför
Göran Persson valde att inte göra detta offentligt och formellt är dock oklart

242

men kan vara relaterat till hur man ville hantera en kommande process av
ansvarsutkrävande (se Daléus & Hansén, 2011).

Kommunikation
Det var inte mediehanteringen som sprack, det som sprack var ju krishanteringen. Det finns ingen så skicklig kommunikatör i världen att man kan dölja
detta, vi kom in för sent. Ett dygn (Persson, intervju: 2010).

Statsministern definierade sin chefsroll som en person som tar hand om viktiga kommunikationsfrågor. Han hade också många kontakter med andra
regeringschefer, bl.a. Thailands premiärminister Thaksin Shinawatra, Norge
och Finlands statsministrar Matti Vanhanen och Kjell Magne Bondevik, den
tyska förbundskanslern Gerhard Schröder, Storbritanniens premiärminister
Tony Blair, FN: s generalsekreterare Kofi Annan samt EU-kommissionens
ordförande (Göran Persson, utfrågning, Katastrofkommissionen, 2005). UD,
som enligt Göran Persson hade ansvaret för hanteringen, var en organisation
som han menade var överbelastad medan han själv däremot hade utrymme
att ta de internationella kontakterna (KU, 2005/06: KU8, del 3: 329).
Persson ansåg att han hade tid att ta kontakterna medan Freivalds inte
hade det. Även om det var Laila Freivalds som hade ansvaret och hon som
utrikesminister kunde ha ringt samtalen ansåg Persson att det hade varit
”främmande” om han inte utnyttjat sitt internationella kontaktnät (KU,
2005/06: KU8, del 3: 329). Utrikesministern hade bara ett samtal med en
utländsk regeringschef, den tyska som ringde upp henne. Laila Freivalds
säger att hon inte tog kontakt med andra regeringschefer just därför att UD
var ledande departement och inriktningen var att hjälpa svenskar: ”Det här
var vår kris” (2005/06: KU8, del 3: 304). Det skedde en uppdelning som är
anmärkningsvärd på så sätt att UD ägde frågan och formellt skötte hanteringen medan statsministern var den som ansvarade för att sköta externa kontakter och deltog också i fler presskonferenser än utrikesministern:
Jag har ett nätverk, efter tio år i min funktion, av det slaget att jag har en personlig relation med de allra flesta politiska ledare runt omkring i världen. Laila Freivalds är på väg att bygga upp detta efter en ganska kort tid som utrikesminister. Det är helt naturligt att jag utnyttjar mitt kontaktnät (Persson i
KU, 2005/06: KU8, del 3: 337).

Persson informerade utrikesministern vid de dagliga genomgångarna i statsrådsgruppen (KU, 2005/06: KU8, del 3: 337). I intervjun med Persson menar
han att det skulle ha varit UD:s ansvar att kommunicera händelsen men att
han bland annat hade en diskussion med en ”medieperson” som sa att han
måste kliva fram (Persson, intervju: 2010). Perssons medarbetare försökte
hålla honom ifrån detaljer, men de ansåg det nödvändigt att Persson kom243

menterade vad som skedde. Hans statssekreterare menar också att Persson
hade valt ett sådant tillvägagångssätt att det var omöjligt att inte ställa upp
(Larsson, J., intervju: 2010). Statsminister Göran Persson deltog i fyra presskonferenser under de initiala dagarna av krisen. Lars Danielsson menar att
det gjordes försök att låta utrikesministern ta hand om presskonferenserna
men det gick inte, hon ansågs inte ha tillräckligt intressanta svar och man
nöjde sig inte med mindre än att statsministern var med och var tillgänglig
(Danielsson, intervju: 2010). Vad som är påfallande är att Persson diskuterade detaljfrågor vid dessa konferenser om antal skadade, behov av hemtransport etcetera. Det fanns ett stort behov av detaljfrågor, men Larsson säger att
en statsminister ”varken kan eller bör ge” sådana (Larsson, utfrågning: Katastrofkommissionen, 2005). Vid flera tillfällen försökte Persson ge en bild av
vad som skett bl.a. vem som skulle stå till svars för de misstag som begåtts i
hanteringen. Persson manade bland annat till nationell samling vid en presskonferens men fördelade också ansvaret på tjänstemän på framförallt utrikesdepartementet. Det var emellertid en taktik som inte fungerade (Brändström, m.fl., 2008). Persson beskriver själv också sitt deltagande:
Från den måndagen och den presskonferensen är jag under de kommande tio
dagarna mer eller mindre ute varje dag i direkta presskonferenser, intervjuer,
djupintervjuer, insamlingstillfällen, nyårstal, minnesstunder, allt sådant, och
det slutade inte förrän igår (Persson i Fichtelius, den 11 januari 2005: 472).

Sammanfattningsvis betecknas Göran Perssons utövande av funktionen som
krishanterare som aktivt/ad hoc. Initialt var Persson, liksom många med honom, passiv och inte den som formulerade vilka problem som fanns. Han
accepterade beskrivningen att det rörde sig om bistånd och sökte inte själv
efter mer information trots de allvarliga nyhetsinslagen. Som beslutsfattare
och kommunikatör var han aktiv/ad hoc. Trots att han gjorde den formalistiska bedömningen att UD borde vara ansvarigt var han med och fattade flera
beslut som i flera fall inte var formella regeringsbeslut. Därtill tog eller
tvangs han ta över den kommunikativa aspekten från UD.
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Avslutning
Denna del sammanfattar empirin från undersökningen om statsministrarna
som ledare under en kris. Det är påtagligt hur samlade fallen är i den matris
som dikotomierna utgör. Redovisningen sker först utifrån deltagande och
därefter förhållningssätt.
Figur 9. Funktion 4: krishanterare

Aktiv
Fälldin
Persson
Bildt

Formalistisk

Ad hoc

Carlsson

Passiv

Den initiala probleminramningen av samtliga kriser tillhandahölls statsministrarna av någon annan – det var inte statsministrarna som själva stod för
den. Inramningen av händelserna kom att prägla hanteringen av krisen och
statsministrarnas inblandning. Göran Persson begärde inte och sökte inte mer
information om flodvågskatastrofen. Detta gjorde inte heller Ingvar Carlsson
under Tjernobyl när det fortfarande var troligt att det var Forsmark som erfarit ett haveri. Fälldin gick också på den linje som Lennart Ljung drev när
denne fattat beslutet att kvarhålla ubåten 137. Det är troligt att Bildt uppfattade att det var en kris i augusti 1992 men valde att inte explicitgöra detta. I
den meningen var de alla passiva när det gällde att skapa sig en egen bild av
händelsen. De flesta av dem blev sedan mer aktiva.
Fälldin är den vars agerande står ut. Han var med och fattade beslut i
smågrupper som skapades ad hoc för händelsen. Hans egna ministrar visste
ofta inte vad det var som pågick, och regeringen fick fatta beslut i efterhand i
ärenden som redan var avgjorda och till viss del implementerade. Göran
Perssons agerande var snarlikt. Det var i grupper som inte hade någon plats i
regeringsformen som besluts fattades, då främst den så kallade statsrådsgruppen. Trots att Persson betraktade krisen som UD:s var han aktiv som
beslutsfattare.
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Både Fälldin, Bildt och Persson var vidare aktiva i kommunikationen av
vad som skedde. I Fälldins fall märks det tydligast genom att han sökte en
framträdande roll framför utrikesminister Ola Ullsten. Persson kände sig
nödgad att visa att han var närvarande, inte minst för att mediekåren hade
vant sig vid att han alltid var det. Bildt kommunicerade kontinuerligt med
medierna och var den enda av statsministrarna som erkände den misslyckade
krishanteringen. Fälldins ledarskapsstil bör förstås mot bakgrund av betydande känsla för kompetens och lämplighet, vilket gjorde att han inte kände
behov av att förlita sig på andra. Perssons agerande som beslutsfattare kan
svårligen förklaras utifrån ramverket. Den aspekt av Persson som beslutsfattare som benämns ad hoc hade att göra med beslutet att statsrådsgruppen inte
skulle fatta ”formliga” beslut. Det torde ha varit ett beslut som Persson kunde motverkat men inte gjorde. Uppdelningen mellan UD och statsrådsberedningen kunde inte heller upprätthållas fullt ut. Persson var tvungen att ta en
mer aktiv roll som kommunikatör än vad en sådan uppdelning skulle gjort
gällande. Detta var ett direkt resultat av hur Persson under normala omständigheter agerade som kommunikatör. Det fanns helt enkelt inte möjlighet att
omvärdera rollen p.g.a. att krisen formellt skulle hanteras av UD. Carl Bildt
var aktiv inom den lilla krets som kom att hantera valutakrisen. Han höll fast
vid sin uppfattning om hur krisen skulle hanteras och gick motvilligt med på
att samarbeta med socialdemokraterna. Hans tydliga kamp för att försvara
kronan tycks också ha motverkat en vidare diskussion om devalvering. Bildt
är i denna funktion placerad närmare ett passivt deltagande. Det beror på den
passivitet han ändock visade som problemformulerare och det faktum att han
övertalades att ta kontakt med oppositionen för att inleda krisförhandlingarna.
Carlsson höll sig tydligt i bakgrunden av hanteringen av händelserna. Ansvaret var definierat att tillhöra någon annan minister, i det här fallet energiminister Birgitta Dahl. Dahl skötte de olika beslutsgrupper som bildades och
hanterade kommunikationen med omvärlden och medierna. Carlssons agerande beskrivs därför som passivt och formalistiskt. Han förlitade sig på
ordinarie strukturer och bröt dem inte trots att det var en kris.
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Kapitel 8: Avhandlingens resultat i
sammandrag

Avhandlingen har vägletts av två syften. Dels det empiriska syftet att kartlägga och jämföra svenska statsministrars ledarskapsstil, och dels det teoretiska syftet att utveckla och tillämpa ett amerikanskt analytiskt ramverk i den
svenska kontexten. Det empiriska syftet har sin grund i behovet av kunskap
om statsministrars ledarskapsstil för att kunna förstå hur regeringar arbetar,
samt i avsaknaden av systematiska och metodologiskt och teoretiskt förankrade analyser av svenska statsministrars ledarskapsstil. I syfte att systematisera analysen av ledarskapsstil har de fyra fallen analyserats i utövandet av
fyra funktioner vilket resulterat i totalt 16 observationer. Utövandet av funktionerna har bedömts efter indikatorer och placerats i en dubbel dikotomi.
Den teoretiska ansatsen har utgått från två teoribildningar som framhåller
vitt skilda orsaker till om, hur och varför politikers ledarskapsstil skiljer sig
åt. Å ena sidan hävdas att ledare styrs av institutioner, å den andra att ledare
styrs av sin personlighet. I syfte att ge en helhetlig, om än mer komplex,
förklaring till statsministrars ledarskapsstil har en interaktionistisk ansats
tillämpats som tillvaratar båda dessa inriktningar och belyser ledares beteende från olika perspektiv. Det teoretiska syftet är att ta tillvara forskning inom
den amerikanska presidentlitteraturen och utveckla och tillämpa den kunskapen i den svenska kontexten. Genom en sådan tillämpning har löpande förklaringar getts till den uppvisade ledarskapsstilen.
I detta kapitel summeras resultaten av den empiriska analysen och tilllämpningen av det teoretiska ramverket. Inledningsvis summeras och jämförs det empiriska materialet utifrån de fyra funktionerna. Med utgångspunkt
i denna summering identifieras sex övergripande empiriska mönster. Därefter sätts fallen samman och diskuteras som helheter, d.v.s. fall för fall. I presentationen av fallen belyses de interaktioner som är mest framträdande och
som ger förklaringar till den uppvisade ledarskapsstilen. Avslutningsvis förs
en diskussion om vilken förklaringskraft de enskilda faktorerna har haft i
analysen.
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Statsministrarnas ledarskapsstil: fyra funktioner
Avhandlingens analys av fyra statsministrars utövande av fyra funktioner har
resulterat i sammanlagt 16 empiriska observationer. Tabell 2 sammanfattar
dessa och en diskussion följer sedan om vad som varit specifikt med statsministrarnas utövande av respektive funktion. I syfte att åskådliggöra skillnader och likheter har observationerna placerats i en tabell. Nyanser av utövandet redovisas inom parantes.
Tabell 3. Sammanfattning av statsministrarnas ledarskapsstil69
Fälldin

Carlsson

Bildt

Persson

Regeringsbildare
och organisatör
Beslutsfattare

A/ F - P/AH

A(P)/F

P/AH - A/F

A/F - A/AH

A/F

P/F

P (A)/AH(F)

A/AH

Kommunikatör

P/F

P/F

A/AH

A/AH

Krishanterare

A/AH

P/F

A (P)/AH

A/AH

Regeringsbildare och organisatör
I funktionen som regeringsbildare och organisatör har statsministrarna undersökts utifrån deltagande, d.v.s. i vilken utsträckning de har varit delaktiga
i rekryteringen av statsråd och politiska medarbetare och organiseringen av
Regeringskansliet, samt utifrån förhållningsätt, d.v.s. i vilken utsträckning
deltagandet har skett utifrån systematik, väldefinierade processer och planering. Utövandet av funktionen som regeringsbildare och organisatör förväntades i det analytiska ramverket följa samma mönster. Det har visat sig vara
en felaktig utgångspunkt. Endast Ingvar Carlsson uppvisar ett enhetligt
mönster i utövandet av funktionen medan övriga fall utgör blandformer.
Sammanfattningen sker därför först utifrån aspekten regeringsbildare och
därefter aspekten organisatör.
Tre statsministrar var aktiva i rekryteringen av statsråd och politiska medarbetare: Thorbjörn Fälldin, Ingvar Carlsson och Göran Persson. Både Carlson och Persson utgick från behovet att skapa ett lag och var därför tydligt
involverade i processen. Medan Persson inledde sin tid som statsminister
med att vara passiv i funktionen som regeringsbildare var Carlsson genomgående aktiv. Både Carlsson och Persson var engagerade i rekryteringar av
statsrådens statssekreterare. Persson var dock mer explicit i detta arbete än
Carlsson. Även Fälldin betecknas som aktiv då han tog ett betydande ansvar
för utnämningen av centerpartistiska statsråd och dessutom fällde avgöranden avseende övriga partiers statsråd och titlar på politiska medarbetare. Carl
69

Aktiv (A), Passiv (P), Formalistisk (F) och Ad Hoc (AH).

248

Bildt var däremot passiv som regeringsbildare och överlät åt medarbetare att
komma med namnförslag på statsråd, till och med när det gällde statsråd från
moderaterna.
Carlsson, Persson och Fälldin delar förhållningssätt till denna funktion.
Carlsson och Persson hanterade utnämningar systematiskt och förde båda
listor över tänkbara rekryteringar, varför de betecknas som formalistiska.
Fälldin tycks ha funderat igenom vilka som skulle ingå i regeringen men inte
delat denna information med någon. Utnämningarna skedde därefter på
grundval av ett godkännande från riksdagsgruppen och utifrån ålder och kön.
Bildt däremot tycks inte ha planerat eller tänkt igenom vilka som skulle ingå
och därmed inte fört några systematiska resonemang om regeringens sammansättning, varför han betecknas som ad hoc.
Carlsson och Bildt delar beteckningarna aktiva och formalistiska i funktionen som organisatörer. De genomförde förändringar i Regeringskansliets
departementsstruktur och samordningsstruktur vilket skedde utifrån systematiska planer. Skillnaderna mot Persson och Fälldin är tydliga. Persson ärvde
flera av de frågor som Carlsson arbetat med men inte genomfört. Beteckningen av Carlsson som aktiv sker därför med visst förbehåll. Under Perssons tid genomfördes de dock, men utan noggrann analys. Perssons inställning illustreras bäst av hans uttalande om näringsdepartementet: ”[V]i får väl
se om det fungerar”. Persson betecknas mot denna bakgrund som aktiv/ad
hoc. Fälldin betecknas emellertid som passiv/ad hoc då han kom till Regeringskansliet utan planer på hur det skulle anpassas till den egna organisatoriska verkligheten. Fälldin motsatte sig utan grundlig analys rent av planeringen inför regeringsövertagandet.

Beslutsfattare
I funktionen som beslutsfattare har statsministrarna undersökts utifrån deltagande, d.v.s. i vilken utsträckning de har deltagit i och lett diskussionen vid
allmän beredning, styrt processer eller frågor och löst konflikter, samt förhållningsätt, d.v.s. i vilken utsträckning det har funnits en systematik i mötesprocedurer och hantering av ärenden.
Thorbjörn Fälldin och Göran Persson benämns som de mest aktiva statsministrarna i funktionen som beslutsfattare. Persson och Fälldin var måna
om inläsningsrutiner och att skapa sig egna uppfattningar baserade på grundläggande data. De var vidare mycket närvarande vid allmän beredning. Fälldin ifrågasatte förslag utifrån behovet av att själv förstå hur olika beslut
hängde ihop, medan Persson genomförde husförhör med statsråd och höll
monologer om regeringens politik. Carlsson och Bildt betecknas som passiva eftersom de inte genomförde någon typ av kunskapskontroll av statsråden
och tycks ha lämnat den allmänna beredningen som ett mer öppet diskussionsforum jämfört med exempelvis Göran Persson. Bildt visar emellertid ett
aktivt deltagande i fråga om utrikespolitik. Han har övergripande benämnts
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som passiv men just i detta avseende var han aktiv, varför han placeras som
gränsande till ett aktivt deltagande.
Samtliga statsministrar i studien har i någon mån varit aktiva som konfliktlösare och sett till att upprätta filter mellan sig själva och konflikter.
Persson står emellertid återigen ut. Han är den enda som tagit ton mot enskilda statsråd vid sittande bord och därmed stängt dörren för vidare diskussion. Han kunde också snabbt fatta beslut på ett intuitivt sätt varför han betecknas som ad hoc. Bildt delar denna beteckning av förhållningssättet till
funktionen då han inte hade behov av att formalistiska processer upprätthölls. Källorna är inte entydiga rörande Carl Bildts förhållningssätt till funktionen. Bildt placeras därför närmare det formalistiska förhållningssättet i
denna funktion, men med den övergripande benämningen ad hoc.
Fälldin och Carlsson var noggranna med att det skulle finnas en plan som
var genomförbar vid ett beslut, att beslut fattades genom strikta strukturer
och att ärenden var korrekt utformade. Genomgående var de noggranna med
att beslut var demokratiskt förankrade och att de följt de rätta vägarna inom
interndemokratin. De betecknas därför som formalistiska.

Kommunikatör
Statsministrarna har i denna dimension undersökts utifrån deltagande, d.v.s.
i vilken utsträckning de har deltagit i kommunikativa moment och utformat
anföranden, samt utifrån förhållningssätt, d.v.s. i vilken mån statsministrarna
hållit sig till överenskomna uttalanden och processen varit systematiserad. I
denna funktion är de fyra fallen uppdelade i två tydliga typer av utövande:
aktivt/ad hoc och passivt/formalistiskt.
Carl Bildt och Göran Persson tycks redan från första tiden i ämbetet ha
haft ett aktivt/ad hoc utövande av funktionen som kommunikatörer. Persson
talade gärna och mycket med massmedia. I synnerhet använde han gärna
journalistkåren för att testa idéer. Det aktiva deltagandet delar han med Bildt
som liksom Persson tycks ha fört diskussioner och gjort utspel utan att förankra dem ens med sin egen presschef. Tal förbereddes också av Bildt och
Persson själva som betraktade sina egna formuleringar som bättre än sina
talskrivares.
Thorbjörn Fälldin och Ingvar Carlsson deltog passivt i funktionen och delegerade i hög utsträckning kommunikativa tillfällen till sina kolleger. Fälldin lät också medarbetare skriva uttalanden som han läste upp. Han litade på
dem och ville endast lägga till eller ändra om han hade nya uppgifter. Fälldin
och Carlsson var vidare avogt inställda till mediernas framträdande ställning
i svensk politik. De såg inte massmedia som en diskussionspartner utan snarare som ett nödvändigt ont som de var tvungna att förhålla sig till. Särskilt
Fälldin, och i viss mån Carlsson, var mån om att uttalanden rymdes inom
regeringsförklaringen och att ärenden var dragna i behörig ordning innan de
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presenterades av ministrar. Fälldin och Carlsson framstår i detta avseende
också som formalistiska.

Krishanterare
Statsministrarna har i denna dimension undersökts utifrån deltagande, d.v.s.
i vilken mån de har formulerat problem, fattat beslut och kommunicerat med
allmänheten, samt förhållningssätt, d.v.s. i vilken mån hanteringen har skett
enligt en systematik och tydlig struktur.
Den initiala probleminramningen av samtliga kriser tillhandahölls statsministrarna av någon annan – det var med andra ord inte statsministrarna
själva som stod för den. Inte heller omformulerade eller problematiserade de
den. I den meningen var de alla passiva när det gällde att skapa sig en egen
bild av händelsen. Carl Bildt står ut i detta avseende – han refuserade rent av
kollegers och medarbetares benämning av valutakrisen som en kris överhuvudtaget.
Tre av fyra fall blev sedermera aktiva och förhöll sig ad hoc till hanteringen. Det gäller Fälldin, Bildt och Persson. Samtliga dessa tre fall var aktiva
i fråga om att fatta beslut i små ad hoc bildade grupper som inte involverade
hela regeringen. Beslut kunde fattas i dessa grupper för att sedermera fastställas på regeringssammanträden. Visst förbehåll finns dock avseende Bildt
som var passiv som problemformulerare och tvangs övertalas att inleda förhandlingar med oppositionen. Han placeras därför närmare ett passivt deltagande. Fälldin, Bildt och Persson var vidare aktiva med att kommunicera vad
som skedde. I två av fallen skedde detta på bekostnad av utrikesministerns
(Ola Ullsten respektive Laila Freivalds) medieframträdanden.
Carlsson skiljer sig från övriga fall eftersom han höll sig i bakgrunden av
hanteringen av händelserna och delegerade ansvar för såväl beslut som
kommunikation till energiminister Birgitta Dahl. Dahl var också den som tog
initiativ till vilka åtgärder som skulle vidtas, varför Carlssons utförande betecknas som passivt/formalistiskt.

Empiriska mönster
Resultaten av ovanstående genomgång visar att svenska statsministrar följer
den trend som internationell forskning visat, d.v.s. att de inte leder på ett
enhetligt sätt. Nedan diskuteras vilka mönster som tydliggörs av tabell två,
hur vanliga kombinationerna har varit och vad som tycks känneteckna dem. 70
En aktiv/ad hoc ledarskapsstil observeras i tre funktioner i fallet Göran
Persson (beslutsfattare, kommunikatör, krishanterare samt som organisatör),
två funktioner i fallet Carl Bildt (kommunikatör och krishanterare) och en
70

I de fall som utövandet av funktionen som regeringsbildare/organisatör inte är enhetligt
skrivs utövandet ut som ett tillägg och inte som en enskild funktion.
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funktion i fallet Thorbjörn Fälldin (krishanterare). Det är således den kombination som vanligast betecknar Göran Perssons ledarskapsstil och till stor del
Carl Bildts. Ingvar Carlsson är den enda som inte uppvisar denna kombination i någon funktion. Denna kombination utgör den ledarskapsstil som tycks
ha varit mest omvälvande och i någon mån störande för kolleger och medarbetare. Som exempel kan nämnas Carl Bildt som kommunikatör och Göran
Persson som beslutsfattare och kommunikatör. Det är exempel på funktioner
där medarbetare och kolleger upplevt att statsministrarna har stört en ordning. Det är påtagligt att kolleger och medarbetare har fått anpassa sig efter
statsministern snarare än att statsministern anpassat sig till kollegers önskemål. Det kan noteras att detta är en vanlig kombination i funktionen som
krishanterare.
En aktiv/formalistisk ledarskapsstil observeras i en funktion i fallet Fälldin (beslutsfattare samt som regeringsbildare) och i en funktion i fallet
Carlsson (regeringsbildare/organisatör), samt i fallet Bildt som organisatör
och i fallet Persson som regeringsbildare. Det är en kombination som kännetecknas av att den är mycket krävande för statsministern ifråga. Det är ofta
ett förekommande sätt att utöva funktionen som regeringsbildare och/eller
organisatör. Alla statsministrar har i någon mån uppvisat denna ledarskapsstil i denna funktion. Den enda som har gjort det i en annan funktion är Fälldin som uppvisar detta ledarskap i funktionen som beslutsfattare. Statsministrarna har med denna ledarskapsstil dels tagit ett stort ansvar och dels
varit måna om att systematisera sitt eget deltagande och formerna kring utövande av funktionen. Det är därför symptomatiskt att beslutsprocessen under Fälldin kännetecknades av omständlighet och att den var mycket tidsödande.
En passiv/ad hoc ledarskapsstil observeras i en funktion i fallet Bildt (beslutsfattare samt som regeringsbildare) och i fallet Fälldin som organisatör.
Det är en ledarskapsstil som förvånar mest då det visar på en ogenomtänkt
passivitet. Fälldin tycks inte ha funderat igenom hur organisationen skulle se
ut liksom Bildt inte funderat igenom vilka som skulle ingå i regeringen. Det
är en ovanlig kombination och är inte kännetecknande för något av fallen
som helhet. Det är däremot en ledarskapsstil som enpartiledare inte kunnat
eller velat uppvisa.
En passiv/formalistisk ledarskapsstil observeras i tre funktioner i fallet
Carlsson (beslutsfattare, kommunikatör och krishanterare) och i en funktion i
fallet Fälldin (kommunikatör). I fallen Carl Bildt och Göran Persson har
denna stil inte observerats även om det finns drag av denna stil i Bildts sätt
att utöva funktionen som beslutsfattare. Det är således den kombination som
bäst kännetecknar Ingvar Carlssons ledarskapsstil. Det är emellertid en kombination som kräver viss diskussion. Å ena sidan har den kombinationen
varit mindre krävande för statsministrarna eftersom ansvar delegerats, vilket
Fälldin som kommunikatör är exempel på. Å andra sidan visar fallet Ingvar
Carlsson som beslutsfattare att det formalistiska förhållningssättet kan dölja
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en aktiv ledarskapsstil. Det är en diskussion som leder in på frågan om hur
mycket en statsminister kan kontrollera sin regering. Den diskussionen rör
frågan om vad dominant ledarskapsstil är vilket tas upp i nästa kapitel.
Sammanfattningsvis finns det inget enhetligt sätt som de studerade svenska statsministrarna utövar de fyra funktionerna på. Den enda funktion som
fallen visar en viss enhetlighet i är krishantering. När vi lämnar en jämförande ansats av funktionerna i tabell två, tar ett steg tillbaka, beaktar fallen som
helheter och jämför dem som fall, framträder dock minst sex empiriska
mönster.
1. Ingvar Carlsson och Göran Persson uppvisar var och en mest enhetlig ledarskapsstil i de fyra funktionerna.
2. Ingvar Carlsson och Göran Persson uppvisar mest olikheter i ledarskapsstil bland de fyra fallen.
3. Thorbjörn Fälldin och Carl Bildt uppvisar blandformer av ledarskapsstil.
4. Thorbjörn Fälldin och Carl Bildt uppvisar tydliga skillnader i ledarskapsstil.
5. Carl Bildt och Göran Persson tenderar båda att betecknas som ad
hoc och oftast aktiva.
6. Ingvar Carlsson och Thorbjörn Fälldin tenderar att betecknas som
formalistiska och Ingvar Carlsson oftast som passiv.
Bristen på mönster i jämförelsen genom funktionerna samt den ökade tydligheten i mönster vid jämförelsen av fallen som helheter leder till frågan
varför? Det är dags att lämna den empiriska berättelsen och söka svar på
dessa frågor i interaktionen av faktorer som belyses i det analytiska ramverket.

Statsministrarnas ledarskapsstil: fyra statsministrar
Syftet med denna presentation är att summera vilka mönster som är återkommande i respektive fall och framförallt att belysa de tydligaste interaktionerna av ramverkets faktorer som kan förklara ledarskapsstilen i de enskilda fallen. Faktorer som har påverkan på den uppvisade ledarskapsstilen
markeras kursiverat.

Thorbjörn Fälldin
Det tydligaste draget i Fälldins ledarskapsstil är att majoriteten av funktionerna utövats med en försiktighet som kan förklaras av flera interaktioner.
Denna försiktighet har i vissa funktioner tagit sig uttryck i ett aktivt och i
andra ett passivt deltagande, och oftast med ett formalistiskt förhållningssätt.
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Fälldins initiala roll som regeringsbildare och organisatör präglades av en
bristande erfarenhet från Regeringskansliet. Han själv och alla i hans omgivning saknade erfarenhet av hur en regering skulle agera för att etablera sig i
Regeringskansliet. Denna bristande kompetens och lämplighet var ett av
skälen till Fälldins passiva deltagande i funktionen som organisatör. Passiviteten kom också från en osäkerhet om valutgången och de bittra erfarenheter
som partiet hade från framgångsvalet 1973. Innan valutgången var klar ville
därför inte Fälldin vidta några åtgärder. Passiviteten förklaras också av koalitionsregeringens struktur (typ av regering) som i sin tur skapade än mer osäkerhet eftersom det fanns betydande partipolitiska skiljaktigheter inom koalitionen. Fälldins aktiva och formalistiska utövande av funktionen som regeringsbildare kan ses mot bakgrund av Fälldins inställning till politisk konflikt.
Fälldin argumenterade utifrån behovet av att upprätthålla hierarkier inom
Regeringskansliet och hålla fast vid tidigare löften om bl.a. kvinnorepresentation (jämställdhet). I detta sammanhang bör man också beakta att antalet
kvinnor i regeringarna ökat och det var således en pågående trend. Det är en
normativ institution som inte tydliggjorts i ramverket men som uppenbarligen är av betydelse.
I funktionen som beslutsfattare återfinns drag av den försiktighet som
präglade den initiala funktionen. Grunden var att Fälldin ledde en koalitionsregering (typ av regering) och han ville se till att alla fick komma till tals och
diskutera ärenden. Men negativa erfarenheter (kompetens och lämplighet)
gjorde sig alltjämt påminda. Det konkreta exempel som Fälldin refererar till
är den missbedömning han gjorde när han förordade en sammanslagning av
folkpartiet och centerpartiet 1973. Erfarenheten fick honom att vara noggrann med att förstå ärenden innan han fattade beslut. Försiktigheten bidrog i
denna funktion till ett aktivt agerande, men det bör också betraktas mot bakgrund av vad som tycks ha varit ett kännetecknande drag hos Fälldin, nämligen hans behov av information (kognitiv stil). Fälldin beskriver att det som
upptog mest av hans tid var att göra relevanta fakta tillgängliga. Tillgången
till obegränsad information om samhällsutveckling var också vad han beskriver som det mest stimulerande inslaget i rollen som statsminister. Det
formalistiska förhållningssättet belyser återigen viljan att ärenden skulle vara
korrekt behandlade (inställning till politisk konflikt). Ansvaret var fördelat på
respektive statsråd och frågor skulle beredas i behörig ordning. Var Fälldin
själv rådvill sökte han upp justitieministern för diskussion om vad som gick
och inte gick att göra.
I funktionen som kommunikatör återfinns det formalistiska förhållningssätt som präglade beslutsfattandet och här framträder återigen en central
interaktion. Fälldin ville inte ta för mycket plats (typ av regering) men kände
också att det inte borde finnas ett intresse för honom som person (kompetens
och lämplighet). Uttalanden från regeringen skulle antingen vara förankrade
genom avstämning i behörig ordning eller ligga i linje med regeringsförklaringen (inställning till politisk konflikt). Passiviteten berodde till stor del på
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en ökande massmedialisering. Fälldin accepterade inte att politiska resonemang förkortades till korta klipp eller uttalanden. Han uppfattade därtill att
han behandlades illa av medierna vilket gjorde hans inställning kärv. Till
viss del tycks också Fälldin ha påverkats av den stil som hans samtida motståndare Palme uppvisade (det historiskt arvet). Så långt utmärks Fälldins
ledarskapsstil av uppfattningen att alla skulle vara nöjda med lösningar som
beslutades och kommunicerades och att Fälldin noga ville förstå vad som
beslutades.
Bilden av Fälldin som en resonerande och försiktig statsminister förändrades i ett slag när den ryska ubåten 137 gick på grund i Karlskrona skärgård
1981. Som krishanterare tycks Fälldin i själva verket ha agerat aktivt för att
undvika att hierarkier upprätthölls, bl.a. genom att hålla försvarsministern
utanför hanteringen. Istället fattades beslut inom ad hoc bildade konstellationer och potentiella motstridiga ärenden redogjordes inte för inför regeringen.
Fälldin var inte heller tveksam till att fatta beslut eller att själv företräda
regeringen i minst två helt centrala kommunikativa moment. Ledarskapsstilen skiljer sig i viss mån i denna funktion och krishanteringens anatomi diskuteras därför ytterligare i nästa kapitel.

Ingvar Carlsson
Ingvar Carlssons kvalifikationer som statsminister står nästan i direkt motsats till Thorbjörn Fälldins. Medan Fälldin saknade erfarenhet från regeringskansliet och högre utbildning var Carlsson universitetsutbildad och hade
därtill gått i vad som brukar kallas en statsministerskola, d.v.s. att han under
en lång politisk karriär följt sina två företrädare i deras arbete. Det är därför
särskilt intressant att dessa två motpoler uppvisar en så snarlik ledarskapsstil.
Ingvar Carlsson uppvisar en konsekvent ledarskapsstil i alla funktioner
(dock med visst förbehåll avseende regeringsbildning/organisation). Carlssons långa erfarenhet (kompetens och lämplighet) inom Regeringskansliet
gjorde honom väl förberedd på att utöva rollen som statsminister. Dessutom
uppfattade han själv att han var duktig på det. Carlssons ledarskapsstil präglas av just en medvetenhet om sättet att utöva de funktioner som studien
fokuserar på. Han är den enda av de fyra fallen som explicit resonerat om sitt
ledarskap inför tillträdet. Han hade också en tydlig uppfattning om vad ett
socialdemokratiskt ledarskap är och hur det bör utövas (historiskt arv).
Som regeringsbildare och organisatör var Carlsson aktiv och formalistisk.
Han hade betydande erfarenhet och kunskap (kompetens och lämplighet)
från Regeringskansliet och från att arbeta i en regering och ägnade utövandet
av funktionen betydande tid. Han såg det som sin uppgift att sätta ihop ett
lag som fungerade väl ihop, och i egenskap av enpartiledare (typ av regering) kunde han också lägga ner stor möda på denna funktion. Det är symptomatiskt att just uppbyggnaden av laget är den del av Carlssons ledarskapsstil där han uppvisat en aktiv ledarskapsstil och kunnat vara mycket direkt
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mot medarbetare som inte kvalificerade sig. Utöver en känsla för kompetens
och lämplighet på området präglades Carlssons inställning också av ett behov av att agera på ett annat sätt än företrädaren Olof Palme (det historiska
arvet). På samma sätt som Carlsson ägnade betydlig möda åt att bygga ett
fungerande lag ägnade han också kraft åt att bygga en fungerande organisation. Flera departementsreformer utreddes av Ingvar Carlsson men långt
ifrån alla genomfördes. Planerna var inte alltid implementerbara och fick
därför avvakta vidare utredning. Däremot testades andra organisatoriska
grepp som syftade till att inrikta och effektivisera lagets arbetsinsats.
Laget och organisationen var även helt centrala komponenter för beslutsprocessen. De som en gång passerat nålsögat och bedömts lämpliga som
statsråd gavs också fullt ut ansvar att hantera sina uppgifter. Carlsson var
mån om att ärenden beslutades i enlighet med den formella gången (inställning till politisk konflikt). Allmän beredning utmärktes av en öppen diskussion där det stod statsråd fritt att redovisa ärenden utan Carlssons direkta
inblandning. Carlsson var mån om att känna till och kunna ärendena men
konfronterade sällan sina statsråd (kognitiv stil), särskilt inte under regeringens sammankomster. Beslutsprocessen organiserades på sådant sätt att Carlsson kunde styra från den högsta utkiksposten. Nära kolleger i statsrådsberedningen i form av vice statsministern, samordningsministern eller statssekreteraren hanterade konflikter som uppstod mellan medarbetare. Statsministern
var den absolut sista instansen för avdömning. Beslut beskrivs ha flutit i ett
schema och åtgärder för att stärka detta märks i Carlssons organisation.
Statsrådsgrupper organiserades 1987 och 1990 med ordföranden i varje
grupp som rapporterade till Carlsson. Vidare fungerade faktiska kontrakt
som statsråden skrev under 1994 som en intäkt för att statsråden faktiskt
skulle ställa upp på den förda politiken. Den öppna processen ifrågasätts
dock av framför allt Kjell Olof Feldt som ansåg att beslut kunde vara fattade
innan diskussionen fördes i öppna fora. Oavsett om detta var fallet hade
Carlsson ett sätt att bemöta de eventuella konflikter som nådde honom som
gjorde att statsråd kände att han hade lyssnat till dem och kunde vara nöjda
utan att faktiskt ha fått sin vilja igenom. Författaren menar att Carlsson delar
Fälldins inställning till politisk konflikt, som i det här fallet kännetecknas av
att politik skulle utövas under justa former, utövas korrekt och ha målet att
tillgodose så många intressen som möjligt.
Delegering av ansvar till statsråden gällde ärendenas hantering men också
kommunikationen av dem. Delegeringen av ansvaret som kommunikatör
grundade sig dels på den övergripande synen på ansvarsfördelning inom
statsrådskretsen men också i en egen misstänksamhet gentemot massmedia.
Carlsson uttrycker en irritation över massmedias makt över dagordningen
och tendens att personifiera politiken (massmedialisering). Han ställde upp
men med avsikten att svara på frågor om politik, inget annat. Detta avspeglas
också i hur tal och uttalanden förbereddes. Ett bristande intresse (kompetens
och lämplighet) hos Carlsson att utforma tal gjorde att han helt enkelt inte
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lade ner tid på att hantera denna funktion. Medarbetare gavs därför också
utrymme att delta i processen. Hans känsla för kompetens och lämplighet är
snarlik Fälldins och han drog sig för att dramatisera sin egen person.
När kärnkraftverket i Tjernobyl havererade 1986 utgjorde detta en potentiellt allvarlig händelse för Sverige och övriga Europa. Detta stod klart för
Carlsson. Den etablerade ordningen inom regeringen medförde emellertid att
han själv inte behövde vara delaktig mer än som bollplank för ansvarig minister, Birgitta Dahl. Det är nästan missvisande att tala om Carlsson som
krishanterare i detta avseende. Carlsson var naturligtvis aktiv i så måtto att
han delegerade men utövandet av funktionen låg i princip hos energiministern. Det är påtagligt att Ingvar Carlsson hade betydande erfarenhet av och
kunskap om kärnkraftsfrågor men likväl ansåg att ansvarig minister skulle
hantera frågan. Hans egen bild av hur hans ledarskap skulle vara (historiskt
arv) tycks i detta fall ha vägt tyngre än personlighetsaspekter.
Carlssons medvetenhet om sin egen ledarskapsstil löper som en röd tråd i
beskrivningen. De olika funktionerna utövades på nästintill identiskt sätt.
Carlsson var lagledaren som satte ihop laget men de individuella spelarna
gavs utrymme att göra nytta av sin egen talang. I fortsatta sportmetaforer kan
sägas att det tydliga fokus på rekrytering, organisation och delegeringen gör
att Carlsson i flera avseenden inte är att betrakta som en spelande lagledare,
utan som en strategisk förbundskapten som lagt upp ramarna och bestämt
reglerna men som själv inte deltar i matchen mer än nödvändigt. Enhetligheten i ledarskapsstilen genomsyras av att det var enpartiregeringar han ledde
(typ av regering).

Carl Bildt
Carl Bildts ledarskapsstil präglas inte av enhetlighet utan snarare ryckighet,
d.v.s. att det inte finns ett enhetligt mönster i hans ledarskapsstil. Initialt
visar Bildt en betydande aktivitet och förberedelserna förklaras av interaktionen av dels hans egna erfarenheter (kompetens och lämplighet) från regeringarna Fälldin, och dels det faktum att det var en koalitionsregering (typ av
regering) han skulle leda. Han var helt enkelt tvungen att upprätta dokument
och systematisera utövandet av funktionen. Det är därför förvånande att han
var passiv i rekryteringen av statsråd. Inte ens de moderata statsråden var till
fullo uttänkta i förväg utan frågor gick till nära medarbetare om de hade
idéer om lämpliga namn. Några av dem vars namn Bildt läste upp i riksdagen i oktober 1991 hade han inte ens träffat. Som beslutsfattare återkommer
en viss ryckighet vilket framgår av tabell 2. Bildt litade på statsråden och
delegerade därför ansvaret och genomförde inga kunskapskontroller. Snarare
än att direkt vara inblandad i detaljerna och kräva att formerna var de korrekta för beslut var han högst närvarande som sammanhållande länk i regeringen. Han arbetade själv aktivt för att lyfta lagandan och se till att alla partier
kom överens och inte minst trivdes socialt. Målet att hålla ihop regeringen
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beskrivs av medarbetare som överordnat mycket av själva regeringsarbetet.
Typen av regering tycks i detta sammanhang ha varit en mycket central förklaring till varför han hade en passiv roll som beslutsfattare. Men framförallt
hade erfarenheterna (kompetens och lämplighet) från regeringarna Fälldin en
varnande effekt på Bildt. Bildt beskrivs som pragmatisk när det gällde inrikespolitiken men tvärtom när det gällde utrikespolitiken som han ledde aktivt och ad hoc – ett utövande som i hög grad tillskrivs hans kompetens och
lämplighet på detta område.
På samma sätt som det upprättades PM för hur samordningsprocessen
skulle fungera fanns också PM för kommunikationen. En debattkodex
beskrev hur och i vilka former som kommunikation skedde. Planerna förverkligades emellertid inte, delvis beroende på Carl Bildts egen vilja att vara
en aktiv del av kommunikationen. Han ville gärna vara med när andra ministrar presenterade reformer och styrde den egna kommunikationen själv.
En uppgiven pressekreterare fick finna sig i att Bildt i sista minuten färdigställde sina tal på egen hand. Det är svårt att se någon annan förklaring till
Bildts aktivitet i denna funktion än en egen uppfattning om kompetens och
lämplighet för funktionen. Av en koalitionsledare skulle man närmast förvänta en motsatt stil.
Den ekonomiska krisen som kulminerade hösten 1992 kom att prägla hela
Bildts tid som statsminister. Flera mail skickade till Bildt visar på att vetskapen om de stora problemen var omfattande. Han bestämde sig dock för att
utåt vara passiv. Bildts i övrigt tydliga agerade i funktionen gör att den samlade bedömningen av honom som krishanterare är att han var aktiv, en beteckning som å ena sidan finner stöd i beskrivningar av moderaterna som ett
parti som är mindre benäget att förankra frågor (det historiska arvet). Å
andra sidan tycks ett aktivt deltagande vara ett vanligt sätt att utöva funktionen som krishanterare vilket talar för att krisers anatomi ofta gett en grund
för denna typ av deltagande. Carl Bildts tydligaste drag är den dubbelhet
som här beskrivs. Bildt gjorde stora ansträngningar för att förbereda arbetet
främst för att motverka konflikter mellan partierna, som beslutsfattare är det
också den sammanhållande aspekten som tydligast märks. Men Bildt var
också i stort behov av att kunna vara med och styra utrikespolitiken och mån
om att själv vara framträdande i medierna. En blandning av planering i syfte
att regeringen skulle överleva samsas med en oplanerad egen agenda för hur
beslut skulle kommuniceras och en önskan om att själv hantera svensk utrikespolitik. Bildt är ett exempel på hur starkt den egna känslan för kompetens
och lämplighet påverkar ledarskapsstilen.

Göran Persson
Göran Perssons ledarskapsstil kännetecknas i ännu högre grad än Ingvar
Carlssons av en känsla för kompetens och lämplighet för rollen som statsminister, men också av ett ökande tryck från internationalisering och massme258

dialisering. Persson visar en sammanhållen ledarskapsstil (så när som på
funktionen som regeringsbildare och organisatör) i de funktioner som här
studerats. Ledarskapsstilen är också en beskrivning av hur tio år på posten
gör att utövandet av funktioner förändras.
Från att ha varit rådvill om hur en regering skulle sättas samman utvecklade Persson ett stort intresse (kompetens och lämplighet) för personfrågor –
ett allt för stort intresse enligt många av hans medarbetare. Persson var inte
bara noggrann med att hans eget lag av statsråd fungerade utan också att
statsrådens lag fungerade. Under Göran Perssons tid genomfördes också
många organisatoriska förändringar av betydelse. Det som kallats ett ”superdepartement” i form av ett sammanslaget näringsdepartement bildades, Regeringskansliet blev en egen myndighet och samordningen av EU-frågor
bytte hemvist från UD till statsrådsberedningen. Så gott som alla förslag
hade utretts av Perssons företrädare, Ingvar Carlsson, men genomfördes nu
av Persson. Både i lagsammansättning och organisation präglades Perssons
ledarskapsstil av en vilja att testa och se om idéer fungerade – en sorts ledarskapsstil genom trial and error. Perssons inställning till politisk konflikt
skiljer sig tydligt från Fälldin och Carlsson. Han hade inte samma behov av
att alla skulle få säga sitt och hade inte dåligt samvete för att alla aktörer inte
såg sina behov tillgodosedda eller hörda.
Efter att Persson satt samman laget efter egna övervägningar och diskussion med nära sammansvurna fick statsråden ansvar för sina områden. Men
Perssons stil som beslutsfattare präglas av ett stort behov av att känna till
sina medarbetares kunskap (kognitiv stil). Statsråden testades av Persson för
att de inte skulle göra bort sig eller för att han själv inte skulle ha felaktigt
underlag. Persson såg det rent av som sitt ansvar att se till att kolleger kunde
frågorna. Han hade stora krav på sig själv att behärska detaljer i ärenden och
ägnade stor möda åt att läsa in sig på grundläggande information. Utrymme
för diskussion om ärenden gavs dock allt mer sällan under Perssons tio år vid
allmän beredning. Persson upptog allt mer tid till att själv lägga ut texten om
svensk och internationell politik vilket kan tillskrivas en ökad internationalisering och hans egen känsla för kompetens och lämplighet.
Samtidigt som både detaljer och delegering av ansvar var viktigt satte
Persson stor tilltro till sin egen intuition (kompetens och lämplighet) och
beskriver vikten av att våga agera utifrån den. Har intuitionen fört en person
till statsministerposten så är det troligen något som är rätt med den, resonerade Persson. Persson är den som tydligast ger uttryck för sin egen kompetens och lämplighet i rollen som beslutsfattare och kommunikatör. Perssons
utövande av funktionen som kommunikatör förstärker bilden av en trial and
error-metod. Persson resonerade med journalister och såg det samtalet som
en möjlighet att testa idéer för att se om han låg rätt till politiskt. Han kände
ingen oro för att det skulle kunna uppstå konflikter som följd av detta, vilket
exempelvis Fälldin så tydligt gav uttryck för (inställning till politisk konflikt). Det är därtill påtagligt att massmedia allt oftare ville tala endast med
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statsministern (massmedialisering). Öppnade sig en möjlighet att slå till och
lansera en ståndpunkt tog han den. På så sätt var delegering av ärenden till
ansvarigt statsråd en målsättning men inte alltid en realitet. Tal formulerades
med stöd av medarbetare men Persson gjorde alltid på sitt sätt – krävdes
manus blev han mer osäker då han inte hade samma möjlighet att fritt formulera vad han ville ha sagt.
Flodvågskatastrofen 2004 var enligt Persson ett misslyckande ur ett krishanteringsperspektiv. Han var mån om att UD hade det övergripande ansvaret och i den meningen var Perssons agerande formalistiskt. Men delegeringen till UD gällde i flera avseenden inte under hanteringen då Persson i själva
verket var aktiv i informella fora. Tydligast var Persson aktiv som kommunikatör på bekostnad av bland annat utrikesministern. Det var ett utövande
som i sig påverkades av att hans aktiva stil som kommunikatör hade institutionaliserats.

Ledarskapsstilen och det analytiska ramverket
Avhandlingens empiriska resultat ovan har inriktats på en redovisning av
dels utövandet av de fyra funktionerna och dels de sammansatta fallen. Den
interaktionistiska analysen av fallen som helheter pekar på flera förklaringar
till likheter och skillnader. En utgångspunkt för avhandlingen var att en ensidig analys av statsministrarna utifrån antingen institutioner eller personlighet är ofullständig. Resultaten stärker den uppfattningen. Nedan diskuteras
de enskilda faktorer som bidragit till analysen och dess förklaringskraft.

Institutionella faktorer
Det historiska arvet har studerats genom att politisk kultur och relationen till
företrädaren kontinuerligt diskuterats. Det historiska arvet är en faktor som
av ovanstående diskussion ges en försvagad ställning som förklarande faktor. Ingvar Carlsson och Göran Persson tillhör samma parti och utgör därmed den bästa grunden för en sådan jämförelse. Studien visar att de två socialdemokratiska statsministrarna ligger längst ifrån varandra i ledarskapsstil i
så gott som samtliga funktioner. De två koalitionsledarna uppvisar inte heller
slående likheter. Det kan konstateras att varken de socialdemokratiska eller
de borgerliga ledarna har likadana ledarskapsstilar. Carlsson har explicit
refererat till det historiska arv som socialdemokratiska ledare har. Han tycks
också ha följt den bild som ges av socialdemokratiska ledare i litteraturen (se
analytiskt ramverk). I den meningen kan det historiska arvet ha varit av betydelse för honom. Persson bröt dock mot detta mönster. Carlsson och Fälldin delar däremot likheter i förhållningssätt till funktionerna. En möjlighet är
att de som ledare av folkrörelsepartier hade en gemensam ledarskapsstil. Den
tiden var i så fall förbi eller förändrades under Göran Perssons tid som
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statsminister. Fälldins och Carlssons förhållningssätt har tagit sig uttryck i en
vilja att förankra beslut i partiet och utöva funktionerna på ett korrekt sätt.
Återkommande ord i studien om Carlsson och Fälldin är ”förankring”, ”korrekta vägar”, ”behörig ordning”, ”juridiskt korrekt”, medan vanligt förekommande beskrivningar om Persson och Bildt är ”snabbt”, ”informellt”,
”intuition”.
Det historiska arvet har också beaktats mot bakgrund av vilka personer de
faktiskt efterträtt. Denna utgångspunkt ges visst stöd i empirin. Olof Palme
påverkade mycket explicit hur Ingvar Carlsson uppfattade sin roll som
statsminister.
En generell skillnad mellan koalitionsledarna och enpartiledarna står också att finna i det historiska arvet när det gäller förväntad tid i ämbetet. För
Fälldin fanns en genomgående vilja att visa att demokratin levde i Sverige
efter långt tid av socialdemokratiskt regeringsinnehav. Diskussion om strukturer fick därför anstå. Under Bildt fanns en uttryckt oro över att man inte
skulle kunna hålla hela mandatperioden ut. Tidshorisonten för de två koalitionsledarna var därmed betydligt kortare än för Carlsson och Persson. De
två socialdemokratiska ledarna tycks ha planerat för långa regeringsinnehav
och organisatoriskt planerat för framtiden. Interaktionen står således mellan
kompetens och lämplighet och det faktum att de borgerliga ledarna själva i
det närmaste tycks ha uppfattat sig som ett undantag i ett socialdemokratiskt
Sverige. Den politiska kontexten är således en central förklaringsfaktor. De
var, för att parafrasera Lars Tobisson (2009), ”främlingar i folkhemmet”.
Typen av regering har studerats genom att distinktionen enparti- eller
koalitionsregering kontinuerligt har uppmärksammats. Dessa typer representeras av vardera två fall. Den övergripande bilden är att typen av regering
påverkar i vilken mån en statsminister kan välja ledarskapsstil. Enpartiledarna kunde välja stil och deras ledarskapsstil tycks ha renodlats. Koalitionsledarna däremot uppvisar blandformer av ledarskapsstil. Även om typen av
regering varit en central faktor för att förklara grad av enhetlighet i stil har
den emellertid inte varit vägledande för vilken typ av ledarskapsstil som kan
förväntas. Det går således inte att säga att en enpartiledare per definition är
mer kraftfull eller dominerande än en koalitionsledare. Detta tydliggörs av
det faktum att de två typerna, enparti- respektive koalitionsledarna, uppvisar
inbördes olika ledarskapsstil. Typen av regeringen tycks däremot ha varit en
förutsättning för att kunna uppvisa en aktiv och ad hoc stil som beslutsfattare. Undantaget är Bildt som var aktiv/ad hoc i funktionen som kommunikatör men fick intern kritik för detta.
Massmedialisering har studerats genom att kraven från massmedia och
hur statsministrarna uppfattade dem har beskrivits kontinuerligt. Den som
minst torde ha påverkats av detta var Thorbjörn Fälldin och mest Göran
Persson. Det är påtagligt att Persson upplevde att han var tvungen att alltid
vara närvarande och ge svar på frågor, och därmed påverkades också beslutsprocessen. Hanteringen av flodvågskatastrofen visar också att Persson
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och hans stab kände att Persson var tvungen att vara aktiv eftersom han alltid
tidigare hade varit det. Ingvar Carlsson, som var närmast företrädare till
Persson, visade emellertid en närmast motsatt stil som kommunikatör och en
stark motvilja mot att berätta om den egna personen för medierna. Persson
såg sin egen person som något som medborgare hade en demokratisk rättighet att känna till. Det är noterbart att Carlsson kunde välja att vara passiv
trots ett hårt massmedialt tryck. Trots att det finns gradskillnader även mellan Carlsson och Persson ges denna faktor en försvagad ställning. Den kanske mest uppenbara förväntan på massmedialiseringen är att kommunikationen skulle ha blivit mer professionell och styrd av spinndoktorer och medievana medarbetare. Bland annat beskrivs Bildts pressekreterare Lars Christiansson i tidigare studier som att ha fungerat på detta sätt. Empirin ger dock
inte stöd för detta – tvärtom. Både Bildt och Persson var aktiva/ad hoc
kommunikatörer och lyssnade minst på sina pressekreterare, och de var själva måna om att formulera sina budskap. Trots att de har haft mer professionell hjälp framförallt inom marknadsföring/PR har de främst litat till sin
egen förmåga.
Internationalisering har främst studerats genom att den påverkan som EU
inträdet har haft för statsministrarna (Carlsson och Persson) har uppmärksammats. Det är påtagligt att den internationella arenan gjort sig mer och
mer påmind. Under Perssons ledning diskuterades vid allmän beredning inte
längre frågor på djupet utan Persson ägande tiden åt att berätta vad som hänt
i Europa och övriga världen. Internationalisering kan även ha påverkat Perssons ledarskap i andra avseenden. Han berättar i intervjun för avhandlingen
om den miljö som råder vid EU-toppmöten och behovet av att visa vad man
går för och att man i alla lägen är kompetent och påläst. Det är möjligt att
Persson inte har skiljt på den stil han hade i Europa, där han tillbringade
mycket av sin tid, och den i Regeringskansliet. På samma sätt som Sverige
omnämns som invävt i Europa (Jacobsson & Sundström, 2006) är det möjligt att ledarskapsstilen som statsminister vävs in i den som representant för
Sverige i internationella sammanhang.
Varken Fälldin eller Carlsson var i samma utsträckning påverkade av hur
internationaliseringen nått Sverige. Carlsson var tvärtom noga med att EUfrågor var utrikespolitiska frågor och skulle hanteras av UD, inte statsrådsberedningen. Carlsson beskrivs emellertid ha uppskattat det andningshål som
utrikesresor gav honom. Persson, som var nära vän med flera regeringschefer, tog över hanteringen av flodvågskatastrofen – det var han och inte utrikesminister Laila Freivalds som skötte kontakten och koordineringen med
andra europeiska ledare. Han hade redan upparbetade kanaler och kontaktnät
och det blev därför den naturliga rollfördelningen. Carl Bildt var förvisso tätt
engagerad i internationella frågor vilket i allra högsta grad påverkade hans
förhållande till främst UD. Det tycks emellertid snarast ha att göra med känsla för kompetens och lämplighet inom detta område.
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Om de institutionella faktorerna beaktas gemensamt har de viss förklaringskraft. Göran Persson som var enpartiledare under betydande massmedialisering och internationalisering beskrivs som det tydligaste fallet av en aktiv/ad hoc ledarskapsstil. Det är den typ av förklaring som står att finna i
presidentialiseringsdebatten där bl.a. dessa två faktorer uppges ha lagt grunden för Perssons påstådda dominanta ledarskapsstil. Ingvar Carlsson, som i
hög grad delar institutionell kontext, uppvisar dock motsatt ledarskapsstil. I
just detta fall står en del av förklaringen att finna i skillnader i relationen till
företrädaren på posten som statsminister. I stort tycks en institutionalistisk
analys sakna förutsättningar för att reda ut skillnaderna mellan fallen. Den
sammantagna bilden av de institutionalistiska förklaringsfaktorerna är därför
tudelad. De institutionella faktorerna ger i flera fall förklaringar till den ledarskapsstil en statsminister kan uppvisa, men inte nödvändigtvis den som
faktiskt uppvisas. Institutioner skapar med andra ord incitament för vissa
ledarskapsstilar men dikterar dem inte.

Personlighetsfaktorer
Ovan har de institutionella dimensionerna presenterats och konstaterats ha
betydande förklaringskraft men också brister. I det här stycket görs en analys
av ramverkets tre personlighetsfaktorer.
Olika typer av kognitiv stil har kunnat observeras. Ett stort behov av information har noterats hos egentligen alla statsministrar, men de har sökt
information på olika sätt och använt information i olika syften. Fälldin och
Persson utgör goda exempel. Medan båda två beskriver informationsinhämtning som central var det för Fälldin ett måste för att förstå ärenden och dess
relation till övrig politik. För Persson var det också ett sätt att testa om hans
ministrar kunde ”sina saker”. Persson förlitade sig vidare på sin egen intuition innan beslut fattades eller uttalanden gjordes. Fälldin var i det avseendet
Perssons motsats. Det är en skillnad i kognitiv stil som ger en förklaring till
varför de uppvisar olika ledarskapsstil i kanske främst beslutsfattande och i
förlängningen kommunikation.
Kompetens och lämplighet har undersökts utifrån vilka områden statsministrarna har uppfattat sig kompetenta inom och haft betydande erfarenhet
från och intresse för. Det är en faktor som ges betydande förklaringskraft i så
gott som samtliga funktioner. Fälldins bristande erfarenhet från Regeringskansliet föranledde en passivitet när det gällde att organisera Regeringskansliet. Hans motsats står att finna i Ingvar Carlsson som hade stor erfarenhet
från sina många år som minister. Kompetens och lämplighet ges också stöd
avseende beslutsfattande. Persson och Bildt var betydligt mer intuitiva än
vad Carlsson och Fälldin var. Om tillfällen gavs var de mer öppna för att
våga språnget och litade på att de gjorde rätt. I synnerhet är detta påtagligt
inom enskilda sakområden. Perssons relation till finansminister Erik Åsbrink
är ett sådant tydligt exempel där tidigare erfarenhet också gör statsministern
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mer involverad och således mindre delegerande. Ytterligare stöd finns i exemplet Bildt och utrikespolitiken och därmed relationen till utrikesministern
Margaretha af Ugglas. Fälldin och Carlsson, som hade mindre väl definierade expertisområden, var därför inte tydligt detaljstyrande inom ett särskilt
område, Fälldins emotionella engagemang för energifrågorna undantagen.
Avseende kommunikation är det vidare en tydlig skillnad i vilka som känt
sig bekväma med och haft intresse av att vara aktiva i denna funktion. Återigen är Persson och Bildt uppenbarligen mer bekväma i umgänget med journalister vilket satt spår i hur de uppfattas av sina kolleger. Fälldin och Carlsson var däremot motståndare till att dramatisera sin egen person i medierna. I
rollen som krishanterare ges denna aspekt visst stöd. Fälldin var mycket
intresserad av försvarspolitiska frågor och kände sig här bekväm, vilket ger
en förklaring till varför han inte förlitade sig på sin försvarsminister eller
diskuterade hanteringen av krisen i en vid krets. Det kan dock inte sägas att
Carlsson var särskilt engagerad eller detaljstyrande i vare sig bostads-, utbildnings eller miljöfrågor, områden som han tidigare hade haft ansvar för.
Man kan inte heller säga att Carlsson med sin betydande erfarenhet från
kärnkraftsfrågor var engagerad i hanteringen av Tjernobylolyckan. I det avseendet försvagas kompetens och lämplighet som förklaringsfaktor.
Inställning till politisk konflikt har studerats genom att statsministrarnas
grundläggande inställning till hur politik ska bedrivas har beskrivits. Det är
en faktor som främst kan beskrivas utifrån fallen Fälldin och Carlsson. De
har varit mest explicita med att förespråka justa spelregler. Carlsson och
Fälldin ger tydligt uttryck för att man inte skulle ha ”vassa armbågar” och
behovet av att få utrymme att diskutera och resonera om politiska ställningstaganden i lugn och ro. Sådana uttryck saknas hos Persson och Bildt vilket i
sig pekar på en skillnad. Fälldin och Carlsson representerar i högre grad än
Bildt och Persson en typ av politiker som inte särskiljer sina egna värderingar från statsministerämbetet och som försöker tillgodose så många som möjligt. De, och i synnerhet Fälldin, har inte gått in i en roll utan varit sig själva.
Det är möjligt att detta också är bakgrunden till att de har tagit illa vid sig av
konflikter med medierna eller medarbetare då de sett det som konflikter inte
bara riktade mot statsministerämbetet utan mot dem som personer. Bildt och
Persson tycks i detta avseende lättare ha bortsett från sådana typer av angrepp.
Här bör en åtskillnad göras avseende den beredvillighet som statsministrar visar i att acceptera politisk konflikt som medarbetare står för och den
man själv är villig att hamna i. Persson och Bildt utsatte sig för möjligheten
att kritiseras genom uttalanden i medierna i högre utsträckning än Carlsson
och Fälldin men samtidigt accepterade inte Persson konflikter mellan övriga
statsråd. En samstämmighet saknas i dessa dimensioner av begreppet inställning till politisk konflikt.
Personlighetsfaktorerna ger en betydande pusselbit till förklaringen av de
empiriska mönster som här läggs. Fallen Carlsson och Persson kan illustrera
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detta. Den institutionalistiska analysen kunde inte fullt ut förklara skillnaderna dem emellan. När personlighet tillförs analysen ges en närmare beskrivning av fallen och vi ges en förståelse för deras mycket olika personliga
förutsättningar. Där institutioner ger uttryck för incitamentsstrukturer visar
personlighetsanalysen hur de faktiska studieobjekten, statsministrarna, har
navigerat mellan dessa och medvetet eller omedvetet gjort val som ger en
bild av hur de faktiskt utövat ämbetet. I vissa avseenden tycks personlighetsfaktorer ha haft mindre betydelse, främst i funktionen som regeringsbildare
vilket kan vara ett resultat av att den tydliga regleringen motverkar personlighetens inflytande. I övriga funktioner saknas lika tydlig reglering och
personligheten har då haft större betydelse. De tre personlighetsfaktorerna
måste ofta beaktas tillsammans som en faktor. Exempelvis kan kognitiv stil
inte ge en förklaring till ett uppvisat beteende i sig själv men tillsammans
med de övriga två framstår mönster i ledarskapsstil. Personlighetsfaktorerna
ger således en tydlig pusselbit till vilken ledarskapsstil som statsministrarna
faktiskt uppvisar. De kan emellertid naturligtvis inte förutsäga, förklara eller
ens beskriva den ledarskapsstil som de kan uppvisa eftersom ämbetet alltid
utövas i en kontext.
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Kapitel 9: Avhandlingens implikationer

Implikationer för forskning om svenskt politiskt
ledarskap
I föregående kapitel summerades avhandlingens resultat. I detta kapitel diskuteras de implikationer som resultaten har för 1) forskning om svenskt politiskt ledarskap och 2) teori och metod för forskning om politiskt ledarskap
generellt sett. I den första delen diskuteras hur avhandlingens ansats bidrar
till en fördjupad förståelse av svenska statsministrars ledarskapsstil, hur presidentialiseringstesen står sig i ramverkets perspektiv, vilken betydelse den
svenska kontexten har för ledarskapsstilen samt fördelarna med att studera
ledarskap under kriser. Den senare delen diskuterar ramverkets förtjänster
och utmaningar och vilka omvärderingar av ramverket som kan göras i ljuset
av avhandlingens resultat. Avslutningsvis diskuteras möjligheterna med att
använda teorier från skilda politiska system i den svenska kontexten och hur
dessa kan preciseras i fortsatt forskning.

Värdet av internationell teori och jämförelse
Två centrala komponenter i avhandlingens design är tillämpningen av internationella teorier om ledarskap och en systematisk komparativ metod. Resultaten visar att båda dessa komponenter har varit viktiga utgångspunkter för
en fördjupad förståelse av de studerade fallen.
Tillämpningen av internationella teorier har av flera skäl ett stort värde.
För det första är en övergripande slutsats att det analytiska ramverket, som
utvecklats för analys av amerikanska presidenter, har bidragit till nya infallsvinklar i studiet av svenska statsministrar. Ramverket visar att inte bara den
institutionella kontexten har betydelse för hur ämbetet utövas utan att även
statsministrarnas personlighet utgör en avgörande faktor. I tidigare svensk
forskning om statsministerämbetet och dess utövare har personlighetsfaktorer närmats med viss försiktighet. Exempelvis påpekar Ruin (2007) att
statsministrarnas varierande erfarenheter inte har påverkat deras möjlighet
att fullgöra ämbetet. Det är en korrekt iakttagelse. Erfarenheter eller andra
personlighetsfaktorer har inte påverkat att de svenska statsministrarna faktiskt lyckats fullgöra ämbetet men hur de har gjort det har definitivt påverkats. Institutionell teori och politisk psykologi utgör två naturligt komplementära förklaringsansatser till ett och samma fenomen. Fortsatt svensk
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forskning om politiskt ledarskap skulle därför gynnas av att personlighet
som faktor beaktas med större öppenhet.
För det andra bidrar en tillämpning av internationella teorier om ledarskap
till att de svenska statsministrarna kan placeras i en vidare population av fall
av politiskt ledarskap, nämligen politiska ledare i demokratiska system generellt sett. Möjligheten att tillämpa empiriska och teoretiska lärdomar från
exempelvis den amerikanska kontexten ter sig inte främmande när det står
tydligt att det finns stora likheter i hur politiska ledare agerar, trots skilda
politiska system och kulturer. Enskilda politiska ledare kan förvisso betraktas som unika fall men avhandlingen visar, för att uttrycka det enkelt, att
statsministrar liksom presidenter blott är människor och delar samma typ av
brister och förtjänster i sina personliga egenskaper. Således, samma typ av
personlighetsteorier som används för att analysera presidenter kan användas
för att analysera de svenska fallen, vilket möjliggör komparationer med politiska ledare i andra länder.
Komparationen är vidare ett centralt verktyg för att kunna dra slutsatser
om skillnader, likheter och förklaringar till fenomenet ledarskapsstil. Tidigare analyser av svenska statsministrar har i huvudsak behandlat fallen var för
sig. Men komparationen har visat sig vara ett viktigt verktyg eftersom skillnader framträder mellan fallen som ger en bättre utgångspunkt för förklaringar till ledarskapsstil. I komparationen framträder således skillnader som
lär oss mer om politiska ledares stil men också om hur statsministerämbetet
fungerar. Den empiriska analysen visar att det svenska statsministerämbetet
har plats för flera typer av ledarskapsstil. Här märks den aktiva/ad hoc stilen
som i flera fall varit bekymmersam för medarbetare och den aktiva/formalistiska stilen som ställt stora krav på statsministern. De många
kombinationerna av deltagande i och förhållningssätt till funktionerna visar
att rollen som regeringschef är elastisk (jmf Jones, 1991). Elasticiteten gör
att ämbetet kan formas av den institutionella kontexten och enstaka omvärldshändelser men också av vilka implicita och explicita önskemål, värderingar och kunskaper innehavaren av ämbetet har.
Ovanstående slutsats har betydelse för i vilken utsträckning formerande
aspekter i statsministrarnas omgivning påverkar ledarskapsstilen. Barrling
Hermansson (2004) och Madestam (2009) beskriver skilda kulturer inom de
svenska riksdagsgrupperna och skilda ideala egenskaper hos partiordföranden inom de svenska riksdagspartierna. Ideal är viktiga att känna till för att
exempelvis kunna förutspå vem som kan komma att väljas till partiordförande, och kulturer är viktiga för att få insikt i exempelvis intern partidemokrati.
Utifrån avhandlingens resultat framstår emellertid ideal och kulturer, liksom
andra institutioner, som incitamentsstrukturer och normer som statsministrar,
när de intagit ämbetet, kan bortse ifrån. De tydliga likheter som finns mellan
å ena sidan centerpartisten Thorbjörn Fälldin och socialdemokraten Ingvar
Carlsson, och å andra sidan moderaten Carl Bildt och socialdemokraten Göran Persson, tyder på att eventuella formerande inslag från partikulturer inte
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utgör en mall för hur partiordföranden agerar i rollen som statsminister. Försök att peka på likheter mellan ledare inom ett parti framstår snarast som
politiskt taktiskt motiverade. Tidigare i avhandlingen citerades exempelvis
Ingvar Carlsson som i en text från 1990 menar att socialdemokratiska regeringschefer genom en likformig utbildning inom bl.a. partiet och fackföreningar utvecklat en identisk ledarskapsstil (Carlsson, 1990: 379-380). Underlaget av socialdemokratiska statsministrar är dock för litet och alltför varierat
för att göra den typen av svepande karaktäriseringar. De senaste 26 åren har
Sverige haft två socialdemokratiska statsministrar – Ingvar Carlsson och
Göran Persson – och de uppvisar tydliga skillnader. Om omfånget utvidgas
till att omfatta Olof Palme har Sverige haft tre socialdemokratiska statsministrar de senaste 53 åren. Carlsson och Persson uppvisar motsatt ledarskapsstil och mycket i studien tyder på att även Carlssons och Palmes ledarskapsstil var olika. Givet dessa stora skillnader mellan tre statsministrar under 53
år är det rimligt att omvärdera bilden av hur en socialdemokratisk ledare är.
Samma logik torde gälla samtliga partier. Även om det finns idealbilder av
hur partiledare ska vara och skillnader i kulturer inom partierna är det inte
nödvändigtvis ett partis ideala egenskaper som uppvisas eller en riksdagseller partikultur som åtföljs i statsministerämbetet. I slutändan är statsministrarna individer som anpassar sig efter situationens krav men som också påverkas av sina egna egenskaper.

Presidentialiseringstesen och dominant ledarskapsstil
Uttryck för en presidentialisering sägs bl.a. vara att statsministrar efterfrågar
mindre stöd i rekryteringen av statsråd, att statsministrar centraliserar och tar
över områden från sina statsråd och att beslutsprocessen blir mindre kollegial (Sundström, 2008). Presidentialiseringsdebatten har under en tid förts i
europeisk komparativ forskning (se Poguntke & Webb, 2005) och blev aktuell i Sverige med anledning av Göran Perssons påstådda presidentiella stil.
Utgångspunkten för nedanstående diskussion om presidentialiseringstesen är
därför Göran Persson. Diskussionen gör avstamp i Sundström (2008) som
undersöker de socialdemokratiska ledarna Olof Palme, Ingvar Carlsson och
Göran Persson och finner ett svagt stöd för presidentialiseringstesen. I denna
diskussion inkluderas de borgerliga koalitionsledarna och diskussionen förs
främst utifrån vilka omvärderingar av debatten som kan göras utifrån avhandlingens interaktionistiska ramverk. Inledningsvis diskuteras den empiriska analysens implikationer för presidentialiseringsdebatten och därefter
behovet av en nyansering av begreppet dominant ledarskapsstil.
Avhandlingen visar att stöd i rekryteringsprocessen av statsråd har varierat över tid och mellan person och följer ingen tydlig trend. Göran Persson
var inledningsvis mer öppen för råd från kolleger och medarbetare än de
övriga statsministrarna som undersökts. Sex personer sägs ha känt till helheten i regeringsbildningen 1996. En del empiri tyder rent av på att Persson
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rådgjorde i en sådan grupp under större delen av sin ämbetsperiod. Ingvar
Carlsson tycks däremot ha haft en tydligt centraliserad process under hela sin
tid som statsminister. Carl Bildt var uppenbarligen inte särskilt angelägen
om att vara delaktig i statsrådsutnämningar då bl.a. den blivande statssekreteraren Peter Egardt föreslog namn på statsråd. Utifrån avhandlingens resultat är det tydligt att det inte är en generell trend att efterfråga mindre stöd i
ministerutnämningarna, utan snarare tycks det vara så att ju mer erfarenhet
av regeringsbildning en statsminister har, desto mindre angelägen är statsministern om att uppbåda stöd för rekryteringar. Känslan för kompetens och
lämplighet har därför stor betydelse eftersom den sätter spår i hur mycket
hjälp en statsminister känner att han eller hon behöver.
Statsministerns tendens att centralisera makt och ta över ärenden från sina
statsråd har exemplifierats med Göran Perssons hantering av bl.a. ekonomiska frågor visavi finansminister Erik Åsbrink, EU-frågornas förflyttning till
statsrådsberedningen samt inrättande av den gemensamma myndigheten
Regeringskansliet 1997. När det gäller Perssons relation till finansdepartementet är det tveklöst så att Persson och Åsbrink kom på kollisionskurs.
Persson sade att han under den första tiden som statsminister också var finansminister. Utifrån avhandlingens analytiska ramverk är det passande att
se denna konflikt som ett tecken på hans personlighet snarare än presidentialisering. Perssons intresse och erfarenhet gjorde honom mer benägen att
engagera sig i dessa frågor. Det är att förvänta att en statsminister som haft
en så central post under så lång tid som Persson hade skulle hamna i konflikt
med sin efterträdare. Med samma intensitet agerade exempelvis Carl Bildt
inom det utrikespolitiska området, baserat på sitt intresse härvidlag. Margareta af Ugglas fick finna sig i att statsministern var operativ på det utrikespolitiska området. Känsla för kompetens och lämplighet samt en acceptans av
politisk konflikt står ut som helt centrala faktorer för att förstå aktivitet gentemot övriga ministrars sakområden.
När det gäller EU-hanteringens förflyttning från UD till statsrådsberedningen samt bildandet av den gemensamma myndigheten Regeringskansliet
pekar empirin på att det var en process som varken initierades eller drevs av
Göran Persson. Båda dessa omorganisationer har resulterat i att makt har
centraliserats till statsrådsberedningen men är inte ett uttryck för en presidentiell ledarskapsstil hos Göran Persson men möjligen innebär det en presidentialisering av ämbetet.
Kollegiala element i beslutsprocessen sägs ha minskat. Analyser av en
minskad kollegialitet baseras på de förhållanden som rådde under allmän
beredning. Sundström (2008) nämner som ett exempel på toppstyrning under Olof Palmes tid att endast sådana frågor som var föranmälda diskuterades. Avhandlingen visar att det var fallet också hos Carl Bildt. Hans statssekreterare, Peter Egardt, var noga med att kontrollera vilka frågor som dök upp
på allmän beredning och avfärdade de som ansågs irrelevanta för detta forum. Det var en nödvändighet för att kunna hålla tider och för att tillse att
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inte frågor som saknade relevans kom upp på mötet. Det är därför svårt att se
behovet av att prioritera frågor under allmän beredning som ett ickekollegialt drag hos statsministern, snarare naturligt, i synnerhet i en koalitionsregering. Vad som är tydligt är Göran Perssons dominans i den punkt
som kallats ”läget”. Ingen annan statsminister tycks ha tagit så mycket plats
under dessa möten som Persson. Vad som emellertid sällan tas upp är exempelvis Thorbjörn Fälldins behov av detaljerad information. Skulle inte också
det kunna vara ett exempel på presidentialisering? Fälldin ville ha information om alla frågor och ifrågasatte dem i detalj. Denna typ av mikromanagement är onekligen ett exempel på hur statsministern utövat kontroll
över allmän beredning och sina statsrådskolleger.
En trend som vidare ses som ett tecken på presidentialisering är att Göran
Persson varit dominant som statsminister. Inte bara inom presidentialiseringsdebatten utan också i allmän debatt har Perssons ledarskapsstil beskrivits som just ”dominant” (se bl.a. Ruin, 2005; Ruin, 2007; Sundström, 2008;
Ögren, 2005). Det som bl.a. läggs i begreppet är att han var tillrättavisande
och kunde fälla nedsättande kommentarer mot kolleger. Avhandlingens resultat visar att det är en förenklad förståelse av begreppet dominant och att
det därför behöver omvärderas. Den tydligaste motpolen till Göran Persson
är som nämnts Ingvar Carlsson. Det är därför värt att stanna upp och reflektera över några kontrafaktiska historieskrivningar. 1) Göran Persson låter
sina ministrar skriva på ett kontrakt där de lovar att ställa upp på den förda
politiken och de sparkrav som komma skall, en idé som hämtas från den
amerikanska presidenten Bill Clinton. Skulle detta ha mottagits på något
annat sätt än att understryka att Göran Persson nu var än mer dominant än
någon annan? När Ingvar Carlsson gjorde just detta uppfattades det som en
stabil grund att stå på inför ekonomiskt svåra tider, ett smart drag och ett
måste för att komma vidare i arbetet. 2) Göran Persson bildar statsrådsgrupper som rapporterar till honom om vilka sparbeting de kan lyckas uppnå, och
genom att etablera dessa grupper skapar han för första gången ett mer eller
mindre formaliserat inre kabinett. Detta var Carlssons innovation. Han mottog kritik för detta organisatoriska grepp, men inte i termer av att han var ute
efter makt utan snarare hade en överdriven tillit till struktur. Andra skillnader som markerar en dubbelhet i benämningen dominant står att finna i empirin. Skillnaderna framträder kanske bäst i beskrivningarna om hur Carlsson
kunde bestämma sig för och besluta i frågor. Han gav intryck av att alla var
med och kunde påverka, även om han i själva verket ofta redan hade lagt fast
en linje. Medarbetare levde, för att hårdra det, i villfarelsen att de var med
och bestämde även om de kanske inte alls påverkade resultatet. Persson upplevdes däremot som att han kunde vara för direkt med vad som gällde och
inte lät diskussioner fortgå. Carlsson fick därtill kolleger och medarbetare att
känna sig nöjda även om de inte fick sin vilja igenom.
Vid flera tillfällen har det signalerats att just Ingvar Carlssons ledarskapsstil främst som beslutsfattare bör problematiseras. Det har att göra med den
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dubbelhet som ryms i diskussionen ovan. Han betecknas i de flesta funktioner som passiv/formalistisk men hans inflytande har varit stort, och möjligen
större än exempelvis en aktiv/ad hoc ledare. Denna typ av tvetydighet har
uppmärksammats i internationell forskning. Återigen illustrerar den amerikanska presidentlitteraturen behovet av att kontinuerligt utveckla och omvärdera politiska ledares stil.
USA:s 34:e president, Dwight D. Eisenhower, var förvisso populär men
ansågs generellt inte vara den som styrde Vita huset. Det gjorde utrikesminister John Foster Dulles och stabschefen Sherman Adams. Eisenhower rankades av statsvetare som en parentes bland andra storheter som innehaft
ämbetet. När hemliga arkiv öppnades visade det sig dock att Eisenhower
faktiskt varit betydligt mer närvarande i beslutsprocesserna än vad gängse
uppfattning gjort gällande. Eisenhower gav sina medarbetare beröm för reformer och vid presskonferenser utgav han sig för att inte vara delaktig i det
dagliga arbetet. Dessutom undvek han direkta kontakter med sina politiska
meningsmotståndare och lät istället sina medarbetare göra det. På detta sätt
kunde han styra utan att framstå som den som styrde.
Det är presidentforskaren Fred Greenstein (1982, 2009) som i det här fallet står för analysen. Han kallar Eisenhowers ledarskap för The Hidden Hand
Presidency. Det är värt att understryka skillnaderna mellan en statsminister
och en president, men det ligger nära till hands att här göra jämförelser med
Ingvar Carlsson. Genom organisation kunde Carlsson leda regeringsarbetet
på ett indirekt sätt, bl.a. genom arbetsgrupper som rapporterade till honom.
De statsrådskontrakt som etablerades 1994 utgör också ett tydligt exempel.
Göran Persson beskrivs i egenskap av finansminister som den som under
1990-talet sanerade svensk ekonomi, en bild han själv bidragit till att odla.
Flera personer som har intervjuats för avhandlingen menar dock att det endast var på grund av de organisatoriska förutsättningarna som Carlsson etablerat som detta var möjligt. Persson kunde i budgetförhandlingar med
fackministrar hänvisa till de kontrakt som Carlsson förmått dem skriva under
för att genomföra saneringen. Den resonerande och lyssnande stilen som
resulterade i att kolleger kände sig nöjda och hörda trots att de inte fick som
de ville ökar bilden av Carlsson som en person som styrde med en dold
hand.
Sammanfattningsvis ger avhandlingen inte stöd för att utvecklingen av
svenska statsministrar, och då främst Göran Persson, skulle kunna etiketteras
som presidentiell. Avhandlingens resultat ger däremot stöd åt den slutsats
som dras i grundlagsutredningen (Bäck m.fl., 2007), nämligen att presidentialisering i vissa avseenden har blandats ihop med olika ledarskapsstil. En
ökad internationalisering och massmedialisering ger troligen större utrymme
för en statsminister att agera dominant i termer av att ta utrymme. Men ett
ökat handlingsutrymme resulterar inte automatiskt i att vi kan tala om en
presidentialisering av ämbetet. Avhandlingen visar att forskare i presidentialiseringsdebatten misstagit olika former av dominant ledarskapsstil som
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uppvisas av svenska statsministrar som en presidentialisering av ämbetet. I
termer av avhandlingens dikotomier kan sägas att en statsminister som är
passiv/formalistisk kan leda regeringen och dominera sina kolleger i samma
utsträckning som en som är aktiv/ad hoc. Kanske rent av mer. Det finns
emellertid en uppfattning att den som leder formalistiskt inte tar lika mycket
plats, och uppfattas därmed som en lagledare snarare än som dominant.
Skillnaderna i ovanstående exempel står att finna i hur explicita Ingvar
Carlsson och Göran Persson var med att använda sin egen ställning. Att de
båda två gjorde det råder ingen tvekan om. Det är därför ur ett svenskt perspektiv relevant att omvärdera synen på begreppet presidentialisering och
dominans. Statsministerns kontroll och övertag över kolleger och medarbetare kan vara densamma men vägen dit olika. Ovanstående diskussion är också
av vetenskapsteoretisk betydelse. Skillnaderna mellan Ingvar Carlsson och
Göran Persson är ett exempel på vad George och Bennett (2005) benämner
equifinality (se kapitel 2), d.v.s. att skilda vägar till inflytande kan ge samma
resultat. Fallet Ingvar Carlsson understryker behovet av en teoretisk ansats
som är öppen för olika förklaringar till empiriska mönster.

Värdet av att studera politiska ledare under kriser
Att studera politiskt ledarskap under kriser har stora fördelar och ger såväl
empiriska och teoretiska som metodologiska insikter. För det första bekräftar
avhandlingen tidigare studier som visar att den institutionella kontexten förändras under kriser. Det gäller särskilt beslutsprocessen. Under de kriser som
här studerats har beslutsfattande överlåtits åt mindre, ofta ad hoc bildade,
grupper. Hermann (1963) benämner fenomenet ”Contraction of Authority”,
fritt översatt som ”koncentration av auktoritet” (se också ’t Hart m. fl.,
1993). Institutioner har stundtals slagits sönder och ersatts med andra. Grupper som leddes av statsministrarna fattade beslut men ofta utan att regeringen
som helhet var med. Under krisen med U 137 pekar intervjuer på att det
fanns en allmän acceptans för en inskränkning av regeringens makt och en
ovilja att diskutera formalia. Analysen av valutakrisen visar även att statsråd
under hanteringen var irriterade över att hållas utanför processen, men i efterhand ser det som en självklarhet. Hanteringen av flodvågskatastrofen visar
därtill att beslut tagna i den så kallade statsrådsgruppen hade inflytande över
hur UD:s konsulära enhet arbetade utan att vara grundade på formella beslut.
Birgitta Dahl beskriver vidare sitt agerande under Tjernobylkatastrofen som
ministerstyre eftersom hon kallade upp fyra generaldirektörer på sitt rum och
tvingade dem att samarbeta, ett agerande hon inte tycker var konstigt eftersom det var viktigt att hålla alla lugna (Dahl, intervju: 2009).
Koncentrationen av auktoritet utgör ett incitament för vidare ledarskapsstudier. Eftersom auktoriteten koncentreras till de smågrupper som statsministrarna oftast leder är det centralt att förstå hur de som individer fungerar.
Ledarens inflytande på inriktningen av gruppernas beslut är helt avgörande.
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Det kanske mest framträdande fallet i avhandlingen är valutakrisen. Carl
Bildt valde inledningsvis att inte vidkännas de mycket illavarslande signaler
som kom under sommaren och hösten 1992. Statsministern som person spelade vidare en helt central roll i avgränsandet av de handlingsalternativ som
stod till buds och möjligheterna till samverkan med socialdemokraternas
ledare Ingvar Carlsson.
Kriser är en typ av situationer där ledares personlighet har angetts ha stor
betydelse för politiska utfall (se Greenstein, 1967: 635-641). I vilken utsträckning kan de krishanteringsinsatser som studerats i avhandlingen sägas
vara ett resultat av ledarens personlighet? Resultaten är inte entydiga. Två
fall i studien står ut i jämförelse och kan tjäna som utgångspunkt för en diskussion. Det är Fälldin som uppvisar en aktiv/ad hoc ledarskapsstil vilket
han inte gör i någon annan funktion och Ingvar Carlsson som är den enda
som inte är aktiv/ad hoc i funktionen som krishanterare. Varför förändras
Fälldins ledarskapsstil och varför förändras inte Carlssons?
Hermann m.fl. (2001) visar att en person sannolikt framträder som dominerande, och därmed har inflytande över krishanteringen, om denna har ett
generellt intresse och engagemang i utrikes- och säkerhetsfrågor, om det
direkta utrikespolitiska problemet uppfattas av ledaren som en kris, om situationen innefattar diplomati på hög nivå eller om sakfrågan som krisen berör
är av särskilt intresse för ledaren (Hermann m.fl., 2001: 85). Fälldins bakgrund och omständigheterna i oktober 1981 stämmer mycket väl in på ovanstående kriterier. U 137 kan ha varit en händelse som möjliggjorde en annorlunda ledarskapsstil där Fälldins personlighet framträdde mer tydligt och
resulterade i en dominerande ledarskapsstil. Även om samtliga händelser
som här studerats kan betecknas som kriser är det viktigt att tydliggöra vilken typ av kris det handlar om. Under U 137 figurerade en tydlig fiende i
Sovjetunionen. Det var inte alls lika tydligt under de övriga kriserna – med
andra ord fanns det ingen tydlig motpart att förhålla sig till. Det är till exempel rimligt att tro att Carl Bildt hade varit betydligt mer aktiv att formulera
problemet om han hade att förhålla sig till en strandad rysk ubåt. De flesta av
de ovanstående kriterierna uppfylls också av Tjernobylolyckan och Ingvar
Carlsson. Hotet var inte lika direkt som under U 137 men det är påtagligt att
Carlsson inte framträdde som dominerande i något avseende. Det är möjligt
att yttre omständigheter gjorde att Carlsson inte deltog i hanteringen, såsom
viljan att genomföra sitt första förstamajtal och det faktum att tilltron till
Dahl var stor vilket inte var fallet i relationen Fälldin och försvarsministern.
Det ligger emellertid nära till hands att koppla Carlssons agerande till hans
övergripande föreställning om hur en socialdemokratisk ledare skulle vara.
Han hade tidigt bestämt sig för att agera passivt/formalistiskt och det gällde
också under den här typen av händelse.
Flera slutsatser kan dras av ovanstående diskussion. Kriser förändrar den
institutionella kontexten som statsministrar verkar i. Under kriser ges personligheten större utrymme att framträda eftersom det finns en acceptans för
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att ledare gör det de måste göra under stressade förhållanden. Hinder för att
agera som de vill försvinner och handlingsutrymmet ökar. Den avvikelse
som Carlsson utgör i sammanhanget säger oss också att ledare som tydligt
lagt fast en ledarskapsstil och funderat igenom den har, på gott och ont, lättare att vidhålla den även under kriser. I generell mening framgår vidare att
ledarskap under en kris kan vara helt avgörande för enskilda politikers fortsatta karriär. Återkommande i litteraturen om fallen beskrivs exempelvis
Göran Perssons och Carl Bildts misslyckade krishanteringsinsatser under
flodvågskatastrofen respektive valutakrisen. Lika tydligt framstår Fälldins
agerande under U 137 som mycket positivt. Den klassiska ordern: ”Håll
gränsen”, har, rätt eller fel, blivit en illustration för en lugn men bestämd
ledarskapsstil. Avhandlingen visar att krishantering är centralt för att förstå
historieskrivningar av ledare och därmed att det är en aspekt av ledarskapet
som statsministrar bör vara väl tränade i för att upprätthålla politiskt förtroende.
Det finns avslutningsvis en metodologisk och en etisk aspekt av ledarskap
under kris som är värd att belysa. Det är graden av hemlighetsmakeri som
omgärdar händelseförloppen. Ola Ullsten tydliggör i ett citat (Ullsten i Stefenson, 1992: 28) att det är viktigt att statsministern inte är inblandad i övervägandena av alla alternativ och att det finns ”arbetspapper och tänkande
som, som inte någon kan hängas för i efterhand”. Det är troligt att det var i
denna anda som rättschefen i statsrådsberedningen under hanteringen av
flodvågskatastrofen bestämde att anteckningar inte skulle föras i statsrådsgruppen eller statssekreterargruppen. Detta hemlighetsmakeri försvårar för
forskare och formella processer av ansvarsutkrävande. Det är en mycket
olycklig aspekt av krishantering. När värden står på spel är det av vikt att
veta vilken typ av ledare det är som leder landet och därtill vilka alternativ
som stått mot varandra, även om det innebär att man får stå till svars för
förkastade eller valda handlingsalternativ. Men en annan sida av samma
mynt är att när kriser såsom flodvågskatastrofen leder till en ansvarsutkrävandeprocess framkommer ofta utförlig information och forskare kan därmed skapa sig en god förståelse för ledarskapet under krisen. Den här typen
av kriser tenderar också att ges en framträdande plats i memoarer och biografier vilket bidrar till öppenhet i granskningsprocesser. Kriser utgör därför
en god grund för studiet av politiskt ledarskap som också kan ge insikter i
hur personlighet påverkar ledarskapsstil och politiska utfall.

Implikationer för teori och metod i studiet av politiskt
ledarskap
Föregående stycke behandlade implikationer för forskningen om svenska
statsministrar. Här riktas uppmärksamheten mot implikationer som rör
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främst det analytiska ramverket. I detta stycke diskuteras först det interaktionistiska ramverkets förtjänster och fortsatta utmaningar, och sedermera teoriernas tillämpningsbarhet i olika kontexter, samt slutligen en diskussion om
hur personlighetens betydelse kan preciseras.

Den interaktionistiska ansatsens förtjänster
Utgångspunkten för analysen var två teoriinriktningar som beskrivits som
konkurrerande om målet att förklara ledarskapsstil. De fördes samman i ett
interaktionistiskt ramverk. Analysen har baserats på vad som på engelska
kallas en configurative-idiographic – disciplined-configurative fallstudie
med målet att förklara fall och/eller påvisa behov av teoriutveckling inom
förbisedda forskningsområden, samt exemplifiera teorier av pedagogiska
skäl (Eckstein, 1975: 100; George & Bennett, 2005: 75). Ett av avhandlingens två syften var att utveckla och tillämpa ett teoretiskt ramverk som tilllämpats i analys av amerikanska presidenter. Nedan förs en diskussion om
hur ramverket har utvecklats, hur det bidragit till en analys av regeringschefers ledarskapsstil, samt vilka implikationer det har för fortsatt forskning.
För det första visar analysen att varken institutionella teorier eller personlighetsfaktorer på egen hand kan förklara ledarskapsstil och att de inte ska
betraktas som konkurrerande utan snarast som kompletterande. Logiken är
till synes simpel: utan personlighetsfaktorer hade det varit mycket svårt att
förklara de stora likheter som identifierats mellan exempelvis den socialdemokratiske enpartiledaren Ingvar Carlsson och den centerpartistiske koalitionsledaren Thorbjörn Fälldin. Men utan institutioner hade analysen fallit
platt eftersom ledarskapsstil utövas i ett sammanhang som personligheten
inte kan frånkopplas. Den interaktionistiska ansatsen fyller här den pedagogiska uppgiften att visa att teorierna kan användas gemensamt och förklara
uppvisad ledarskapsstil. Det är emellertid inte en okomplicerad ansats. I
fallstudier som använder flera förklaringsfaktorer är det svårt att skilja på
den eller de viktigaste faktorerna för att förklara eller förstå fall. Forskare har
tidigare använt ett multiperspektiv för att förklara enskilda händelser (Allison & Zelikow, 1999) och politisk drivkrafter (Persson, 2003). Det behövs
också i analysen av regeringschefers ledning av regeringen. Ledarskapsstil är
varken ett direkt utfall av de ramar som ledaren verkar inom eller ledarens
personlighet.
För det andra tydliggörs behovet av ytterligare forskning om personlighet.
Ledarskapsforskare har hävdat att presidenters och premiärministrars beteende är ”opersonligt” och att de, oavsett personlighet eller bakgrund, kan
förväntas bete sig mycket snarlikt (Moe, 1993; Rose, 1980). Avhandlingen
visar att ledarskapsstil långt ifrån endast är situationsbetingad. Personlighet
framstår som vägledande för ledarskapsstilen. De svenska fallen är i detta
avseende av betydelse för internationell forskning. Svenska statsministrar
beskrivs nämligen i internationell jämförelse som ”medelstarka” (Helms,
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2005: 13. Se också Burch, 1993). Avhandlingen visar således att även medelstarka politiska ledare har en möjlighet – och tar den – att sätta en personlig prägel på ämbetet. Det finns möjlighet för både enpartiledare och koalitionsledare att skapa sig utrymme inte minst för särskilda intresseområden. I
synnerhet kan statsministerns kansli, statsrådsberedningen, användas för att
skapa ett sådant utrymme för sakfrågor som inriktar det politiska arbetet
efter statsministerns preferenser. Men statsministrar kan också skapa sig
utrymme genom övergripande organisation som flyttar statsministerns direktkontakt med vissa sakområden. Båda dessa organisatoriska grepp skapar
mer utrymme för statsministern att tänka strategiskt. Det är val som statsministrarna kan göra – de är inte låsta vid att agera på ett bestämt sätt. Givet att
detta är fallet i Sverige är en generell slutsats att personlighet kan antas ha
stor betydelse i system där ledaren har en starkare ställning och därmed större möjlighet att forma sin omgivning.
Av ovanstående diskussion framgår att den figur (se nedan) som inledningsvis användes i avhandlingen för att illustrera den interaktionistiska
ansatsen behöver klargöras ytterligare. Linjen från personlighet tillbaka till
den politiska omgivningen illustrerar ovanstående diskussion; statsministrar
kan påverka sin omgivning genom att förändra organisationen, och det finns
goda möjligheter att bryta mot normer och strukturer.
Figur 10. Utveckling av den interaktionistiska ansatsen

Den politiska ledarens omgivning

Utövande av
funktioner

Statsministerns
ledarskapsstil

Den politiska ledarens personlighet

För det tredje visar avhandlingen att uppdelningen av ledare i kategorierna
visionär eller organisatör är problematisk. Organisatörer kan genomföra
organisatoriska förändringar i syfte att få mer tid till att fundera på och driva
enskilda sakfrågor som är politiskt viktiga. Beteendet kan exemplifieras av
Ingvar Carlssons arbete med EU-ansökan. Att vara organisatör ger följaktligen en möjlighet att arbeta med de frågor som personen i fråga vill, d.v.s. att
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det skapar tid för att vara visionär. Avhandlingens resultat visar således att
en sådan dikotomi inte fungerar särskilt väl.
För det fjärde har designen med en analys av fyra funktioner tillåtit tydliga jämförelser mellan fallen då skillnader och likheter framträtt inom och
mellan dem. När fallen studeras i sin helhet framträder emellertid tydliga
mönster inom dem. Som nämndes ovan står Ingvar Carlsson och i viss mån
Thorbjörn Fälldin för en mer passiv/formalistisk stil medan Göran Persson
och i viss mån Carl Bildt står för en mer aktiv/ad hoc stil. Slutsatsen är således att det kan vara behjälpligt att bryta upp fallen i separata funktioner i
syfte att göra komparationer och studera orsaker till skillnader mellan olika
fall. I tidigare interaktionistiska studier har interaktioner mellan personlighet
och kontext varit svepande och presenterad i generella ordalag. När ledarskapsstil studeras i utövandet av olika funktioner blir betydelsen av de båda
teoretiska inriktningarna tydligare. En annan slutsats är att det vid studier av
enskilda individer finns behov av en sådan analys eftersom åtminstone två av
fallen visar blandformer av ledarskapsstil. I en parlamentarisk kontext är det
analytiskt sett en nackdel med den typ av design som inledningsvis kritiserades, exemplifierat av Barber (1992). När system där regeringen består av
flera partier ska analyseras är det centralt att dela upp utövandet av ämbetet i
funktioner om ledarskapsstilen ska kunna förstås.
Avhandlingen tydliggör också ett antal utmaningar för den interaktionistiska ansatsen och de analytiska verktyg som använts. En sådan utmaning rör
det sätt på vilket personlighetsfaktorerna har tillämpats. Den kritiska läsaren
kan säga att de institutionella ramarna fungerat som en fond mot vilken personlighetsfaktorer har stötts och att de därför inte står för sig själva. Syftet
med den typ av fallstudie som genomförts (disciplined-configurative – configurative-idiographic) är emellertid att undersöka värdet av teorier. Ett mer
fristående sätt att mäta personlighet kan vara önskvärt, om kausala förklaringar till beteende söks. Sådana alternativ finns genom vad som exempelvis
kallas distansbedömningar av personlighet (personality assessment at a distance, PAD). Med kvantitativa distansbedömningar kan brister i källor lättare hanteras. Det är dock värt att betona att distansbedömningar av ledarskapsstil har utvecklats p.g.a. den begränsade tillgången som amerikanska
forskare har till amerikanska presidenter. Svenska forskare har en större
närhet/tillgång till framförallt tidigare statsministrar, vilket i flera avseenden
kan bedömas som ett mer värdefullt underlag för analys än distansbedömningar.
Med fyra skilda funktioner framgår också att dikotomierna och dess indikatorer inte alltid varit idealiska för ändamålet. Ett exempel är funktionen
som krishanterare. Här har tre aspekter tagits till vara och vägts samman.
Givet att strukturerna förändrats under krisen har stundtals hierarkier slagits
sönder. Det är därför svårt att använda samma måttstock i funktionen som
krishanterare som exempelvis i funktionen som regeringsbildare. Oavsett
dessa brister har målet varit att vara konsekvent i tillämpningen av dikotomi277

erna och därmed är det författarens förhoppning att skevheter har kunnat
undvikas.
Flera faktorer kan vidare läggas till studiet av politisk ledarskapsstil. I avhandlingen har två av institutionell karaktär belysts. Det gäller jämställdhet
som grund för hur rekryteringsprocessen såg ut och den förväntade tiden i
ämbetet. Ytterligare exempel som kan nämnas är den övergripande ekonomiska situationen och partiets opinionsläge. I åtminstone ett fall har frågan
om regeringens stöd i riksdagen aktualiserats. Det gäller Carl Bildts hantering av valutakrisen 1992. Han var tvungen att välja mellan att förhandla med
socialdemokraterna eller ny demokrati. Inget alternativ var önskvärt vilket
förklarar den velighet som han uppvisade.
Givet att institutioner sätter ramar för politiska ledare kan det vidare vara
av vikt att studera hur pass villiga politiska ledare är att anpassa sig till, eller
bryta mot, politiska hinder. Denna faktor, som i den amerikanska litteraturen
helt enkelt benämns reaction to political constraints, har studerats och funnits värdefull i tidigare forskning (se Hermann m.fl., 2001; Preston, 2001).
Till viss del tycks denna faktor sammanfalla med avhandlingens användning
av inställning till politisk konflikt. Bland annat har statsministrar beskrivits
ha en rebellisk attityd mot den inrutade vardagen som ämbetet krävt eller ha
en vilja eller ett behov av att förhålla sig noggrant till konstitutionella och
etablerade rutiner.

Teoriernas tillämpbarhet i en jämförande kontext
Ett syfte med avhandlingen var att tillämpa faktorer som genererats ur främst
den amerikanska empirin på den svenska kontexten. Resultaten visar att
personlighetsfaktorerna har påverkat de svenska statsministrarnas ledarskapsstil och att de därmed inte är direkt knutna till studiet av amerikanska
presidenter. Givet att de rör personlighet så är det inte heller helt oväntat. Att
de också har ett betydande genomslag i en parlamentarisk kontext var däremot inte väntat. När personlighetsfaktorer hämtas från andra kontexter behövs resonemang om hur de måste anpassas och hur dess effekter på det
studerade området kan fastställas. En sådan anpassning har skett i avhandlingen som överfört resonemang om personlighetens inverkan på politiska
processer i den amerikanska utrikespolitiska beslutsprocessen till fyra funktioner som utövas av svenska statsministrar.
Amerikanska presidenter kan nå den politiska toppen utan att ha varit
verksamma inom politiska partier under en längre period, men kan istället ha
utmärkt sig på andra sätt som inom det militära, universitetsvärlden eller
näringslivet. Premiärministrar har ofta en lång karriär bakom sig på politiska
poster. De skiljer sig därför möjligen mindre i fråga om kompetens och
lämplighet än vad amerikanska presidenter gör avseende möjligheten att
utöva ämbetet. Vad som är tydligt i avhandlingen är att skilda erfarenheter
från Regeringskansliet och erfarenhet och intresse för enskilda policyområ278

den och funktioner har en stor betydelse. Trots att premiärministrar i högre
utsträckning än amerikanska presidenter är stöpta i samma form finns variationer även här. Givet att handlingsutrymmet för premiärministrar är tänjbart
kan sådana erfarenheter påverka ledningen av regeringen. Inställning till
politisk konflikt skiljer sig också i detta avseende. Det svenska Regeringskansliet beskrivs som en förhandlingsorganisation och konflikter, små eller
stora, är i någon mån inneboende i maskineriet. Likväl finns det stöd för att
inställningen till konflikt är av betydelse för hur centrala funktioner utövas.
Det framstår rent av som en av huvudorsakerna till likheterna mellan koalitionsledaren Thorbjörn Fälldin och enpartiledaren Ingvar Carlsson. Kognitiv
stil skiljer sig också mellan de svenska statsministrarna. Trots att de i grunden har samma beredningssystem till förfogande tycks inläsningsrutiner och
behov av detaljinsyn i ärenden skilja sig åt betydligt mellan fallen.
Slutsatsen att personlighetsaspekterna är användbara i parlamentariska
system är viktig av flera skäl. Den amerikanska presidentforskningen utgör
den mest utvecklade forskningen inom området och denna litteratur har således visat sig vara användbar även i en parlamentarisk kontext. Det kräver en
omvärdering av synen på hur personlighet kan användas inom statsvetenskapen. Med personlighetsaspekter i den statsvetenskapliga verktygslådan kan
vi i högre utsträckning förstå varför ledare agerar som de gör, hur ledare kan
tänkas komma att agera och hur relationen till andra länder och organisationer, inte minst EU, kan tänkas utvecklas. Det är möjligheter som är värda att
utforska.

Precisering av personlighetens betydelse
Avhandlingens resultat har implikationer för hur Georges (1974, 1980) modell kan användas. Flera styrkor med denna modell har demonstrerats i avhandlingen, bl.a. att den går att använda utanför det snävt utrikespolitiska
beslutsfattande i den amerikanska kontexten som George använde den till.
En svaghet med personlighetsfaktorerna är emellertid att det saknas tydliga
värden som de kan anta. Sådana värden skulle underlätta analysen av ledare
eftersom man då inte skulle behöva göra nya beskrivningar av varje enskilt
fall. Efter en genomgång av de empiriska resultaten finns möjlighet att försöka sig på en sådan kategorisering och diskutera vilka förväntningar som
finns på kategorierna av personlighetstyp.
Som nämndes inledningsvis påverkas kompetens och lämplighet av graden av intresse och erfarenhet från ett sakområde. Vid en analys av politiska
ledare kan en bedömning av erfarenhet och intresse göras som i sin tur kan
ligga till grund för analys av känslan för kompetens och lämplighet. Erfarenhet kan delas in i kategorierna positiv eller negativ. Beskrivningen ska tydliggöra huruvida ledaren har positiva erfarenheter från ett sakområde eller en
funktion. Det sistnämnda är värt att lyfta fram. Avhandlingen visar att politiska ledare inte bara har en känsla för kompetens och lämplighet för ett sak279

område utan för hela funktioner vilket i hög grad påverkar ledarskapsstilen.
Erfarenheter tycks främst ha påverkat deltagande i funktioner och paradoxalt
nog tycks de kunna leda till både ett aktivt och ett passivt deltagande. Positiv
erfarenhet har i regel lett till en ökad aktivitet i funktionen, vilket bl.a. märks
hos Bildt och Persson som kommunikatörer. Negativ erfarenhet har dock lett
till både aktivt och passivt deltagande. Fälldins deltagande i funktionen som
beslutsfattare tycks ha blivit aktivt delvis p.g.a. att han blev mer noggrann
efter negativa erfarenheter från Uppsala möte 1973. Bildt visade likaså en
aktivitet som organisatör efter negativa erfarenheter från regeringarna Fälldin. Som kommunikatörer blev emellertid Fälldin och Carlsson passiva efter
vad de upplevde som osaklig medierapportering.
Intresse kan delas in i värdena högt eller lågt. Intresse för ett sakområde
eller en funktion tycks ha påverkat både deltagande och förhållningssätt. Ett
högt intresse har i regel lett till ett aktivt och ad hoc agerande, vilket bl.a.
illustreras av Bildt inom utrikespolitiken och Persson som kommunikatör
och i hanteringen av EU-frågor. Ett lågt intresse tycks ha påverkat främst
deltagandet som blivit passivt. Det illustreras främst av Ingvar Carlssons
deltagande i funktionen som kommunikatör.
Inställning till politisk konflikt kan delas in i kategorier baserat på om ledaren visat en motvilja mot politisk konflikt eller accepterat den. En acceptans har i regel lett till ett aktivt och ad hoc utövande, vilket illustreras av
främst Göran Persson och i viss mån Carl Bildt. En motvilja har lett till passivitet och formalism vilket illustreras av Ingvar Carlsson och Thorbjörn
Fälldin.
Slutligen kan kognitiv stil ges värdena självständig och osjälvständig. De
som är osjälvständiga litar i högre utsträckning på underlag från medarbetare
och deras förmåga att hantera beslut, vilket illustreras av Carlsson och i viss
mån Bildt, medan de som självständigt vill sätta sig in i ärenden vill veta att
alla förstår eller själv har behov av att känna till detaljer av ett beslut, vilket
illustreras av Fälldin och i viss mån Persson.
En avgränsning i avhandlingen bestod i att välja bort att studera hur ledarskapsstil påverkar utfall i enskilda händelser. Ovanstående förtydligande kan
ge viss insikt i vad som är att förvänta av en ledare vid enskilda händelser
och kanske främst under krissituationer när handlingsutrymmet uppenbarligen ökar. I internationell ledarskapsforskning brukar ofta internationella
kriser figurera som exempel. Utifrån ovanstående skulle man kunna förvänta
sig att en ledares personlighet kan ha betydelse vid hanteringen av en kris
om ledaren 1) har högt intresse och positiv erfarenhet av utrikespolitik och
därtill positiva erfarenheter som beslutsfattare 2) har en acceptans för att
politisk konflikt är en del av det politiska spelet och 3) en självständig kognitiv stil.
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***
Avhandlingen inleddes med en beskrivning av nationella ledare som politikens mest centrala element. Den beskrivningen har viss riktighet också i
Sverige. Den här avhandlingen visar att det svenska statsministerämbetet är
elastiskt och kan rymma många skilda ledarskapsstilar, samt att ledarskapsstilen är ett resultat av en interaktion mellan både institutioner och personlighet. Det är glädjande för alla som tror och hoppas att individer och dess
personliga egenskaper faktiskt har betydelse för politiska skeenden. Ledarskapsstil bör emellertid inte förklaras med enkla eller ensidiga teorier utan
ses som ett resultat av samverkande faktorer. Sammantaget kan sägas att den
som söker enkla svar på varför en stats- eller premiärminister har en viss
ledarskapsstil blir besviken. Det bör emellertid inte avskräcka, utan snarare
motivera fortsatt forskning. Kunskaper om ledarskapsstil ger oss ökad inblick i hur centrala politiska processer går till och kan rimligtvis vara till
nytta för både forskare, politiker och intresserade medborgare.
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Summary

Prime Ministers, as political leaders, are at the apex of political debate and
generally have a strong position vis-à-vis the cabinet and its politics. Though
highly significant, their personal qualities and deficiencies have often been
obscured by political institutions and structures more commonly emphasized
in political analysis. Sweden is no exception to this trend. The omission of
personality, as a factor explaining leadership style, is peculiar as international research concludes that Prime Ministers display different leadership styles
within the same political systems as well as within the same political party.
Based on the relative neglect and lack of insight into the personal aspects of
prime ministerial leadership, this thesis seeks to contribute to improving the
understanding of the leadership styles of Swedish Prime Ministers and unearth reasons for the seemingly obvious differences among them despite a
similar institutional context.
While acknowledging the importance of the institutional context, an interactionist framework is generated that draws on both institutional theory and
political psychological categories of personality. The framework is based on
state of the art research on the American presidency. In fact, an important
undertaking of the thesis is to probe the possibilities for theories to travel
between different political contexts. Three dimensions of personality are
used in the analysis: cognitive style, sense of self-efficacy, and orientation
toward political conflict. These three factors are merged with four institutional factors: historical legacy, type of cabinet, internationalization, and
mediatization.
Rather than studying leaders as unitary cases, leadership style is broken
down into four central functions vital for Prime Ministers to perform in order
to uphold functionality and confidence in the office. An analysis through
functions allows for a structured and focused comparison of leadership style.
Thus, the four Prime Minister are studied as staffers and organizers of the
cabinet and the Government Offices, decision makers, communicators, and
crisis managers. Each function is analyzed and categorized into two dichotomies, yielding sixteen distinct analytical observations. The dichotomies
comprise two dimensions of the functions studied: involvement in the function (active/passive) and approach towards the function (formalistic/ad hoc).
The Swedish Prime Ministers are seen as cases of political leadership
style in a parliamentary setting and include two single party Social Democratic leaders, Ingvar Carlsson (1986-1991, 1994-1996) and Göran Persson
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(1996-2006), as well as two center/right coalition leaders, Thorbjörn Fälldin
(1976-1978, 1979-1981, 1981-1982) and Carl Bildt (1991-1994). The analysis is advanced by exploring multiple sources, including new and unprocessed archival records and interviews with former Prime Ministers as well
as with members of their cabinets and close associates.
The analysis has empirical as well as theoretical payoffs. A wide-ranging
variation of leadership style in the Swedish context is demonstrated. The
office of the Swedish Prime Minister is characterized as elastic, potentially
accommodating very different kinds of leaders. Swedish Prime Ministers are
found to lack a uniform way of performing the four functions. Key empirical
patterns are identified that reveal the necessity to incorporate personality into
the political analysis of leaders. The Social Democratic single party leaders
display the most uniform leadership styles in the four functions, but they also
have the most dissimilar leadership styles among the four cases. Similarly,
the coalition leaders differ in leadership styles and display mixed forms of
leadership styles. The thesis, rather surprisingly, shows that the center/right
coalition leader (Carl Bildt) and the Social Democratic single party leader
(Göran Persson) both tended to be ad hoc and often active while the Social
Democratic single party leader (Ingvar Carlsson) and the center/right coalition leader (Thorbjörn Fälldin) both tended to be formalistic and often passive.
These results indicate that there is little to suggest that political institutions – such as political culture, party affiliation or type of cabinet – dictate
prime ministerial leadership style. Although institutions undeniably stipulate
incentives and norms for leadership, personality provides new lenses to further the understanding of leadership style and how it can be explained. Examples of explanations include Thorbjörn Fälldin whose lack of sense of
self-efficacy, high need for detailed information, and general distaste for
dirty politics led him to a micro-managerial style in decision-making, despite
the need to act as an arbitrator in the coalition cabinet. His self-proclaimed
demand to understand the processes and the impact his decisions potentially
had on the everyday life of people outweighed the alleged norms in coalition
cabinets as stipulated by institutional theory. Thorbjörn Fälldin shared this
orientation towards political conflict with Ingvar Carlsson who refrained
from taking an active role. As a communicator Ingvar Carlsson was wary of
the journalistic tendency to focus on personal, rather than political, issues
and therefore renounced self-dramatization. As a single party leader, Ingvar
Carlsson could have taken on a more overtly dominant role than he did.
However, he decided at the outset of his incumbency to be a democratic,
delegating and listening leader. That decision seems to have been honored
throughout his years as Prime Minister. Carl Bildt’s interest in and experience from foreign policy at times led him to act as both Prime Minister and
Minister of Foreign Affairs. Furthermore, Carl Bildt’s sense of self-efficacy
as communicator led him to an active and ad hoc style despite attempts from
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his press secretary to structure his communication. Göran Persson’s acceptance of political conflict and reliance on his own political judgment made
him disregard political and party cultural norms and was perceived as less
collegial as a decision-maker and communicator than expected from a Social
Democratic leader.
Leadership style is discussed in the light of the presidentialization thesis
prominent in the Swedish political science and media discourse. Little support for the presidentialization notion is found, as the concept often seems
blurred in relation to different leadership styles. This dissertation suggests
that there are alternative pathways to influence that are disregarded in the
presidentialization debate. Similarly, the notion of dominant leadership style
is problematized. This dissertation reveals that leaders may dominate cabinet
work either as individuals or through the organization. These modes of dominance are recognized as two different types of leadership styles that may
yield the same outcome. Göran Persson is an example of the former and
Ingvar Carlsson of the latter.
General implications of this dissertation are that theories of leadership
style developed in a presidential setting are largely applicable in a parliamentary setting. Therefore, research on Prime Ministers is not confined to
theories developed specifically for a parliamentary setting but is open for—
and should be informed by—influences from presidential (and other prime
ministerial) research. The scope of cases possible to include in empirical and
theoretical comparisons is therefore broadened. The centralization thesis
during crises is supported and crises are emphasized as key events to the
study of leadership style. As the literature suggests, in crises authority tends
to be contracted to small group decision-making and is often managed by the
Prime Minister. Prior research reveals that personal characteristics tend to be
even more salient as normal structures break down. This highlights the value
of studying leaders during crises as well as encourages political leaders to
improve crisis management aptitude. Lastly, an attempt is made to advance
the theoretical framework in order to include explanations of outcomes. The
three dimensions of personality are refined as they are assigned dichotomous
values. Hopefully this move will help to advance future analysis of political
leadership styles and encourage exploration of the potential impact on political outcomes.
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Appendix 1: Sammanställning av
intervjufrågor
74

Inledning
 Redogörelse för den intervjuades befattning.
 Klargörande om inspelning av intervju.
 Påpekande att samtliga frågor också rör en eventuell förändring
över tid eller sakområde.
Kompetens och lämplighet
 Vilka områden var statsministern särskilt intresserad eller ointresserad av, sakfrågor och/eller övergripande administration? Hur märktes det?
 Vilket område hade statsministern mest erfarenhet av? Hur märktes
det?
 Var det några frågor som statsministern kände sig mer eller mindre
kompetent/lämpad att hantera?
 Förändrades intresset/inställningen under perioden?
Att bilda en regering och organisera dess kansli
 Kan du berätta om hur rekryteringen av statsråd gick till?
 Hur involverad var statsministern i rekryteringen av andra politiska
medarbetare?
 Kan du berätta om statsministerns roll i att strukturera departementsstrukturen/samordningsprocessen?
 Kan du berätta om statsministerns inställning till beslutsprocessen
inom Regeringskansliet? Sökte han en formell hierarki eller skedde
det mer ad hoc betonat?
Beslutsprocessen – och kognitiv stil
 Skulle du säga att statsministern var inflytelserik i regeringskretsen
avseende beslutsfattande? På vilket sätt?
 Hur försökte statsministern få igenom beslut?
74

Frågorna har ställts i varierande ordning beroende på diskussionerna. I visa fall har frågor
förbisetts om de på ett godtagbart sätt redan besvarats i andra intervjuer eller källor. Samtliga
frågor har följts upp med frågor som rör det specifika fallet. Det har inte varit möjligt att
återge samtliga frågor här då de varierat beroende på fall och den intervjuades position.
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 Enligt din åsikt, var regeringssammanträdena/gemensam beredning/regeringslunch tillfällen där frågor kunde diskuteras grundligt? Om inte, var tror du att sådana diskussioner ägde rum?
 På vilket sätt förberedde sig statsministern inför beslut?
 Från vilken typ av källor kom i regel informationen: grunddokument, färdiga förslag, personer i omgivningen eller externa experter?
 Var det skillnader mellan olika typer av beslut och områden?
 Fick enskilda ministrar på egen hand ansvara för sina ansvarsområden?
 Hur var allmänt debattklimatet inom regeringen? Uppstod det ofta
konflikter och i så fall mellan vilka personer?
 Hur reagerade statsministern om det uppstod konflikter mellan
medarbetare?
 Sökte statsministern undvika konflikter eller deltog han i dem?
 Hur reagerade statsministern på ifrågasättanden av hans egna förslag?
 Kunde statsministern ändra ställning i frågor efter diskussion?
Kommunikation – och massmedialisering
 Vilka arenor var viktigast för statsministern att föra ut regeringens
politik på?
 Uppskattade statsministern att kommunicera direkt och/eller med
media?
 Kan du berätta om hur uttalanden om nya beslut förbereddes?
Skedde det i en förankringsprocess eller spontant i utformning av
politik?
 Ville statsministern ha exakta formuleringar? Höll han sig vid manus?
 På vilket sätt spelade medierna roll för vilket utrymme en fråga
fick? för beslutsfattandet?
 Fick ministrarna kommunicera politik som rörde departementet eller ville statsministern delta i en sådan dialog?
Internationalisering
 Kan du berätta om i vilken utsträckning internationella åtagande
påverkade arbetet i regeringen?
 Fanns det deadlines som sattes av internationell agenda?
 Påverkades internationellt arbete strukturerna i regeringskansliet?
Att leda under kris
 Vilken var den allvarligaste krisen som statsministern hade att hantera?
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 Avseende krisen (beroende på statsminister), vilken var din delaktighet?
 Fanns det en struktur på regeringsnivå/regeringskansliet för krishantering? Hur såg den ut?
 Vilken roll hade statsministern i att definiera de problem som uppstod initialt och fortlöpande?
 Vilken roll hade statsministern som beslutsfattare under krisen?
 Vilken var den centrala beslutsgruppen?
 Var statsministerns agerande under kriser som denna annorlunda än
i det vardagliga arbetet?
 Hur sköttes kommunikationen under krisen?
Avslutning:
 Är det något du vill lägga till?
 Klargörande om transkription och översändande av utskrift.
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Appendix 2: Introduktion till de fyra fallen

Den empiriska genomgången i avhandlingen fokuserar på utövandet av de
fyra funktionerna. Det här kapitlet är tänkt som en introduktion till fallen för
att sätta statsministrarna som personer i en kontext. Här ges därför en kort
översikt av statsministrarnas uppväxt, utbildning och karriär.

Thorbjörn Fälldin75
Thorbjörn Fälldin föddes år 1926 och växte upp under strävsamma förhållanden i Högsjö kommun i Ångermanland. Vid tiden för andra världskrigets
utbrott fann Fälldin en social gemenskap i de politiska ungdomsförbunden.
Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund (SLU) var Bondeförbundets ungdomsförbund och erbjöd en gemenskap för bygdens ungdomar.
Fälldin tog 1945 sin realexamen per korrespondens innan militärtjänstgöringen påbörjades i Sollefteå. Efter militärtjänsten gavs Fälldin möjligheten
att påbörja en bana som yrkesofficer, ett yrkesval som Fälldin valde bort.
Han hade under 1950-talet istället en begynnande karriär inom SLU och blev
ombudsman för ungdomsdistriktet och sedermera distriktsordförande. Genom SLU fick han lära känna många människors ekonomiska förhållanden
och därtill utveckla förmåga som mötesordförande.
Fälldins politiska karriär tog fart på allvar 1952 då han valdes in i Högsjö
kommunfullmäktige. Steget till rikspolitiken var emellertid inte långt. Centerpartiet gick oväntat framåt i 1958 års riksdagsval och Fälldin sattes som
tvåa på kandidatlistan för Västernorrlands län. Helt överraskande fick centerpartiet två mandat vilket gav Fälldin en riksdagsplats. Det var en oväntad
händelse för Fälldin: ”Det var ett val som för centerns del innebar att skräp
som låg efter stranden åkte med när vårfloden kom” (Fälldin i Lagercrantz,
1998: 51).
Fälldin utmärkte sig snabbt inom centerpartiet eftersom han deltog i TVsändningarna ”Nya kammaren”. Här fick han diskutera med unga lovande
politiker såsom Olof Palme och CH Hermansson. Fälldin skrev också under
den första tiden ett flertal motioner på egen hand. Fälldins första tid i kammaren visar på en politiker som inte följde de regler och hierarkier som där

75

För utförlig beskrivning av Thorbjörn Fälldins bakgrund, se Elmbrant, 1991; Lagercrantz,
1998; Svenning, 2010.
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fanns utan ställde själv interpellationer till både försvarsministern och statsministern.
Fälldin förlorade 1964, efter sex år i riksdagen, sitt riksdagsmandat men
var redan efter tre år tillbaka. Sedan 1966 var han också invald i partistyrelsen och började närma sig den absoluta makten inom centerpartiet. Vid centerstämman 1969 valdes Fälldin till förste vice partiordförande.
Centerledaren Gunnar Hedlund meddelade inför stämman 1971 att han
skulle avgå och det var nu som Fälldin valdes som partiordförande. Fälldins
ordförandeskap innebar en förändring av centerpartiets organisation. Hedlund hade lett partiet med otydlighet, något som Fälldin ville ändra på
(Svenning, 2010: 28-29). Han skapade en grupp med nära förtrogna som
kom att spela en stor roll i de uppgifter som diskuteras i avhandlingen. Det
var bl.a. Karin Söder, Gösta Gunnarsson och Göran Johansson som ingick i
denna inre krets kring centerledaren.
Det svenska kärnkraftsprogrammet kom att bli en helt avgörande för Fälldin. Han skapade sig en förståelse för kärnkraftens faror i samtal med Nobelpristagaren och professorn i fysik Hannes Alfvén. Under tidigt 1970-tal
formerades centerns linje som ett parti för kärnkraftsmotståndare. 1973 lyckades centern få igenom i riksdagen att kärnkraften inte fick byggas ut förrän
dess säkerhetsaspekter var utredda. I valet 1973 var Fälldin, i spetsen för
borgerligheten, nära att ta regeringsmakten men förlorade bittert. Centern var
nu det klara oppositionspartiet men riksdagen var fördelat på 350 mandat
och uppdelningen blev 175 mot 175. Fälldin blev kvar som oppositionspolitiker. Strax efter valet 1973 försökte Thorbjörn Fälldin, med stöd av flera
centerpartister och i samtal med folkpartiets ledning, slå samman de två mittenpartierna. Förslaget var dock inte brett förankrat och Fälldin mötte motstånd vid förtroenderådets möte i Uppsala.
Inför riksdagsvalet 1976 tog Fälldin sig an rollen som riksdagens främsta
förkämpe för ett kärnkraftsfritt Sverige. Under valrörelsen uppmärksammades han i valrörelsen och riksdagen med följande uttalanden: ”Jag sätter mig
inte i en regering som startar fler kärnkraftsverk” vid ett senare tillfälle sade
han ”Får jag för att inget missförstånd skall råda säga: Ingen statsrådspost
kan vara så åtråvärd att jag vore beredd att dagtinga med min övertygelse” (i
kärnkraftsfrågan). (Svenning, 2010: 39). Dessa var uttalanden som Fälldin
skulle påminnas om senare.
Fälldin kom att leda tre borgerliga regeringar. Den första regeringen som
valdes 1976 var en koalitionsregering som bestod av centerpartiet, folkpartiet och moderaterna, och som satt mellan 1976 och 1978. Regeringen sprack
p.g.a. just kärnkraftsfrågan. Efter flera förhandlingar fick Fälldin gå med på
att tillåta laddning av kärnkraftsaggregat i Barsebäck för att inte regeringen
skulle haverera från start. Konflikter mellan koalitionspartierna om säkerhetskrav för fortsatt utbyggnad av kärnkraften eller folkomröstning gjorde
situationen ohållbar. Fälldin II satt mellan 1979 och 1981. Här emellan var
Ola Ullsten statsminister för en minoritetsregeringen ledd av endast folkpar306

tiet. Även i Fälldin II var de två övriga koalitionspartierna folkpartiet och
moderaterna. Regeringen sprack efter det att moderaterna lämnat regeringen
efter ett misslyckat försök att komma överens om marginalskatten. Fälldin
III bildades härefter och bestod denna gång endast av folkpartiet och centerpartiet. Denna tvåpartiregering bildades 1981 och avgick i samband med
riksdagsvalet 1982. Fälldin ledde tre regeringar som ingen av dem satt en hel
mandatperiod, som vid den tiden var tre år.

Ingvar Carlsson76
Ingvar Carlsson föddes den 9 november 1934 i Borås. Trots att båda föräldrarna var politiskt engagerade beskriver han inte sin uppväxt som politisk.
Under uppväxten kom däremot idrott och scouterna att spela stor roll för
honom. Carlsson gick i realskolan och började strax därefter förvärvsarbeta
Han slutade dock efter ett kort tid för att studera på handelsgymnasiet i
Borås. Här startade han en av Sveriges första SSU-skolklubbar. Carlsson
arbetade efter militärtjänsten en tid på ICA och på Folksam. Han beslöt sig
emellertid för att bege sig till Lund för att studera vidare. Han läste där in en
pol. mag. på två år mellan 1956-1958.
Ingvar Carlssons politiska engagemang härrör från de orättvisor han upplevde som ung i Borås. Det var också i Borås han gick med i den socialdemokratiska ungdomsklubben. Genom studiecirklar vidgades hans politiska
engagemang. Carlssons politiska bana på riksplanet kan sägas börja när han
som SSU-ordförande i Borås 1956 träffade Olof Palme för första gången.
Senare samma år ringde Palme och erbjöd Carlsson ett jobb som politisk
sekreterare hos statsministern Tage Erlander med placering i statsrådsberedningen. Ingvar Carlsson var nu endast 23 år gammal. Han arbetade där en tid
och lämnade sedan statsrådsberedningen för att studera i USA. Väl hemkommen från USA blev han erbjuden att kandidera som SSU-ordförande.
Året var 1961och Carlsson kom att stanna på posten i sex år.
Carlsson skaffade sig en egen plattform genom att 1964 få ett mandat i
riksdagen. Redan tre år senare var Carlsson tillbaka i statsrådsberedningen
hos statsminister Erlander, nu som statssekreterare. Efter två år hos Erlander
blev Ingvar Carlsson för första, men inte sista, gången del av regeringen, nu
som utbildningsminister.
Tidigt kom Carlsson att kastas in i kärnkraftsdebatten och stod där mot
Thorbjörn Fälldin. Fälldin lyckades formulera problemet med kärnkraften på
ett vinnande sätt och fick många sympatier som gjorde att ett regeringsskifte
ägde rum 1976. Med den sista regeringen Fälldins fall återkom socialdemokraterna till regeringsmakten 1982. Nu blev Carlsson vice statsminister med
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För utförlig beskrivning av Ingvar Carlssons bakgrund, se Carlsson, 1999; Färm, 1991;
Gustavsson, 2010.
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ansvar för framtidsfrågor. 1985 blev han miljöminister för att efter mordet på
Olof Palme tillträda som statsminister 1986.
Som statsminister fick Carlsson hantera en rad svåra frågor som i denna
kortfattade beskrivning inte kan ges sitt rättmätiga utrymme. I korthet kan
sägas, vilket diskuteras mer ingående i avhandlingen, att Carlssons tid som
statsminister präglades av en allt mer kritisk situation för svensk ekonomi.
Under slutet av 1980- och 1990-talet var svensk ekonomi överhettad. Regeringen Carlsson lade fram ett stoppaket som röstades ned i riksdagen och
Carlssons första regering lämnade ifrån sig makten. Detta bara för att inom
kort åter väljas då inte tillräckligt stöd fanns för det borgerliga alternativet.
Efter åren i opposition 1991-1994 handlade det åter om att sanera de svenska
finanserna efter den ekonomiska krisen. Utöver denna övergripande problematik var Carlsson engagerad när det gällde att leda Sverige in i EGsamarbetet.

Carl Bildt77
Carl Bildt föddes år 1949 i Halmstad men familjen flyttade emellertid snart
till Östermalm i Stockholm. Carl Bildt stod tidigt ut som mycket aktiv i
skolpolitiken, bland annat som ordförande i elevrådet. Han kom senare att
fördjupa sitt intresse för politisk teori som recensent i studentförbundets
tidskrift. Medan berättelserna om Fälldin och Carlsson ovan tyder på en politisk medvetenhet som springer ur t.ex. orättvisor mellan skogsägare och
skogsbrukare eller förhållanden i skolan, så är Bildts politiska medvetenhet
(som Möller 2010 påpekar) inte grundad i denna typ av orättvisor. Bildts
politiska intresse tycks komma ur ett gediget intresse för den politiska teorin,
något han också från tidig ålder hade en faktisk möjlighet att engagera sig i.
Carl Bildt började sina universitetsstudier vid Stockholms universitet
1968. Han engagerade sig i studentpolitik snarare än studier och har endast
tagit 30 högskolepoäng. Bildt gick under universitetsåren med i rörelsen
”Opposition 68” och blev samtidigt också aktiv i fria moderata studentförbundet.
Redan inför valet 1973, då centerpartiet gick fram, var Bildt assistent till
den nya partiordföranden Gösta Bohman. Assistentrollen kom att utvecklas
till talskrivare och analytiker. Bildts engagemang i det moderata partiet och
på den internationella arenan ökade under 1970-talet. När Fälldin Iregeringen bildades 1976 fick Bildt en huvudroll i Regeringskansliet som
politiskt sakkunnig med samordningsansvar i ekonomidepartementet.
Under tiden som recensent i de moderata tidskrifterna som Bildt under
studentåren också var redaktör för var utrikespolitiken en högst väsentlig del
av Bildts intresse. Detta kom att accentueras under 1980-talet. Det hela började med den ryska u-båten U137 som 1981 gick på grund i Karlskrona
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skärgård. Bildt tog sedermera plats i den ubåtsskyddskommission som tillsattes efter misstänkta kränkningar under tidigt 1980-tal.
Under mitten av 1980-talet lämnade den tidigare statsministern Thorbjörn
Fälldin posten som ordförande för centerpartiet. Likaså avgick Ulf Adelsohn
som partiledare för moderaterna. Valet av ny partiordförande stod mellan
Bildt och Ingegerd Troedsson. Bildt valdes som partiledare 1986, trots vissa
skeptikers invändningar om ålder och bristande karisma.
Bildt var ytterst nära att bli statsminister redan 1990. Som redovisats i avhandlingen ledde den ekonomiskt svåra situationen till att Carlssons regering
avgick och uppdraget att bilda en regering gick av talmannen Thage G. Peterson till Bildt. Bildt kunde efter något dygns sonderande bland övriga borgerliga partiledare konstatera att det inte fanns mandat att bilda en borgerlig
regering. Regering Carlsson II fick så förtroende att styra.
1991 bildade emellertid Carl Bildt den första borgerliga regeringen sedan
Thorbjörn Fälldins sista regering 1982. Bildts regering var en minoritetsregering bestående av moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna och folkpartiet. Som tungan på vågen mellan blocken kom också det nya partiet ny
demokrati in i riksdagen. Trots den svåra ställning som både en minoritetsregering och en fyrpartikoalition medförde höll Carl Bildt samman regeringen, som emellertid förlorade makten efter tre år i valet 1994. Liksom under
Carlssons tid var mycket inrikespolitiskt fokus riktat mot på den ekonomiskt
svåra situation som Sverige befanns sig i, något som redogörs för i kapitlet
om Bildt som krishanterare. Bildt kom emellertid också att ägna betydande
tid åt internationella frågor, inte minst det ryska tillbakadragandet från Baltikum.

Göran Persson78
Göran Persson föddes år 1949 i Vingåker. I familjen var han den första att ta
realexamen och få gymnasiekompetens. Under ungdomsåren var Persson
flitig med att tjäna egna pengar. Han skaffade sig extrajobb som att sälja
jultidningar och samla på pantflaskor. Det var också i ungdomsåren som
Perssons politiska medvetande kan sägas ha vaknat. Persson beskriver en
utsatt ekonomisk situation för familjen främst kännetecknad av hans fars
dåliga tänder.
Perssons politiska bana började också tidigt. Han fick i unga år en framträdande post i Socialdemokratiska ungdomsförbundet (SSU). Studierna vid
tekniska gymnasiet försummades till förmån för arbetet med SSU och studier om politik. Redan i 15-årsåldern gick han från klubbordförande i SSU till
distriktsordförande och ledamot i förbundsstyrelsen. SSU kom att bli en
viktigt politisk skola för honom liksom för många andra socialdemokratiska
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politiker. Det var i SSU han lärde känna några av de personer som sedan
skulle komma att ingå som statsråd i hans regeringar, såsom Lars Enquist
och Bosse Ringholm.
Gymnasiestudierna avbröts och därmed räckte inte betygen till att komma
in på Socialhögskolan. Studier påbörjades istället vid högskolan i Örebro.
Han hoppade emellertid av studierna och blev efter militärtjänsten erbjuden
ett jobb vid ABF. Göran Persson hade funnit ett intresse för och utvecklat
god förmåga att leda och organisera och blev därför ofta tilldelad uppdraget
att leda diverse studiecirklar. Under centerpartiets framgångsrika år 1973
valdes han som 26-åring till ordförande för Katrineholms arbetarekommun
och blev under det första borgerliga regeringsåret 1976 anställd vid Katrineholms kommun med ansvar för skolfrågor, ett sakområde han skulle ha nytta
av i senare år. 1979 valdes han in i Sveriges riksdag.
Persson trivdes inte i riksdagen denna första period. Han återvände 1984
till Katrineholm och utsågs till ordförande i kommunstyrelsen. När Ingvar
Carlsson varit statsminister i tre år ringde han 1989 till Göran Persson och
ställde frågan om han ville bli skolminister. Som skolminister lyckades Persson genomföra en kommunalisering av skolan trots starka protester från
vänsterpartiet. När regeringen Bildt tillträdde 1991 fick Persson efter vissa
tveksamheter uppdraget att leda jordbruksutskottet. Drygt ett år senare valdes Persson som talesman för socialdemokraterna i ekonomiska frågor, en
post som bäddade för en finansministerpost. Så blev det också mycket riktigt
när partiet återfick regeringsmakten i valet 1994. 1995 meddelade statsminister Ingvar Carlsson att han avsåg att lämna posten som partiordförande.
Valet av Persson till efterträdare var långt ifrån klart. Persson var i det närmaste ett fjärdealternativ efter Mona Sahlin, Jan Nygren och Margareta
Winberg. Men de övriga kandidaterna föll bort av skäl som rörde privatekonomi, löneanspråk och oenighet i valberedningen. 1996 utsågs Göran Persson till statsminister, en post han skulle inneha i obruten följd till 2006. Det
var den längsta period en svensk statsminister suttit efter Tage Erlanders 23
år.
Som statsminister säger sig Persson ständigt ha sökt arbete med stora visioner rörande det han kallade det gröna folkhemmet och arbetet för Östersjöregionen – visioner som kom att ifrågasättas av kritiker som ofta framställde Persson som visionslös. Under Göran Perssons tio år som statsminister skedde också stora förändringar, inte minst för statsministerämbetet.
Främst kännetecknas detta av den stora uppmärksamhet som måste ägnas
EU-frågor. Betydligt fler resor gick till Bryssel än tidigare och det svenska
Regeringskansliet måste i stor utsträckning jobba som en del av EUmaskineriet. Under Perssons tid sade emellertid det svenska folket nej till att
ingå i eurosamarbetet, något som Persson förespråkat.
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