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1. Inledning

Hur ser den politiska makteliten ut i Sverige? Och kan man över-
huvudtaget säga att det finns en sådan? Det är sådana frågor som 
från tid till annan uppkommer i samhällsdebatten. Å ena sidan 
beskrivs det svenska samhället som informellt och öppet, och att 
rekryteringen till samhällseliterna sker från många olika håll. Det 
finns inga privilegier som gör att man automatiskt har möjlighet 
att få vissa tjänster eller poster. Detta visade bland annat Makt
utredningen (SOU 1990:44). Å andra sidan har inte minst Göran 
Perssons utnämningar av chefer i staten varit föremål för diskussion 
och kritik. Diskussionen har funnits även tidigare men accentuerats 
under Persson tid som statsminister. Den har handlat om att det 
funnits andra hänsyn än de rent kompetensmässiga, ”förtjänst och 
skicklighet”, när det gäller tillsättningen av chefer inom statsför-
valtningen. Det har hävdats att utnämningspolitiken är en form av 
styrning vid sidan av andra styrmedel som används för att forma 
inriktningen av politiken. Således hävdas det att politiska karriärer 
eller personliga nätverk har lika stor, om inte större, betydelse när 
chefer skall tillsättas. Detta påstås också ha ökat i omfattning. Det 
finns dem som hävdar att vi i Sverige fått en egen politisk klass 
eller t.o.m. en politisk ”adel” (Isaksson 2002), där den politiska 
sfären blivit en egen distinkt samhällselit som rekryterar bland ”sina 
egna”, och står ganska långt från idén om folkrepresentation. 

Ett problem som finns när sådana diskussioner uppkommer är 
att det finns få systematiska empiriska studier som visar hur det 
ser ut. Ofta förekommande är däremot journalistiska granskningar 
som nästan alltid bygger på enskilda fall eller vissa utsnitt som 
underbygger den tes som vill drivas (t.ex. Ekots kartläggning av 
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politiskt sakkunniga 2006)1. Än värre blir det när det figurerar 
ett antal påståenden och föreställningar om hur det förhåller sig 
med Sveriges regering och statsråd. Här är några exempel från 
dagspressen: 

”Bara en dryg tredjedel av Göran Perssons ministrar satt i riksdagen 
när de utsågs till statsråd. Motsvarande siffra för Carl Bildts borgerliga 
regering hösten 1991 var dubbelt så hög.” (DN 041206) 

”Socialdemokraterna föredrar att låta ”politruker” leda landet medan 
”experterna” står högre i kurs bland de borgerliga.” (DN 041206)

”Tio år av socialdemokratiska regeringar har gett svenskarna 48 min-
istrar. De flesta som avgått har fått toppjobb av statsministern.” (DN 
040918)

”Blivande statsråd – främst socialdemokratiska – kan också ta en kansli-
husväg till regeringen. Många politiker rekryteras till regeringskansliets 
olika politiska tjänster utan att ha någon erfarenhet av riksdagsarbete. 
Inte sällan innebär detta en framtid som statsråd. Ibland har planerin-
gen varit så förutseende att påtänkta ministrar i kanslihuset har kunnat 
väljas in i riksdagen innan de officiellt blev utnämnda till statsråd.” 
(Göteborgsposten 951023)

”Avsikten tycks vara att inget statsråd ska ha en egen maktbas i so-
cialdemokratin eller allmänna opinionen. […] Tage Erlander, däremot, 
hade flera ministrar med egen profil, stor erfarenhet och påtaglig tyngd. 
[…] Varför har det stegvis blivit så efter sekelskiftet? Det finns inga 
strukturella förklaringar till ministrarnas nuvarande viktlöshet. […] 
Den traditionen försvagades av Palme och Carlsson. Den är idag helt 
sönderbruten av Persson.” (Per Ahlmark på DNs ledare 050413 (med 
den talande titeln ”Därför vill Persson ha nollor omkring sig. Kolumnen: 

1.  SR/ekot genomförde en egen undersökning på detta tema. De hade under hösten/vintern 2005 en serie om de statliga 

chefernas karriärer och utnämningar. Under rubriken ”den politiska klassen växer” redogjorde man för egna enkätundersökn-

ingar bland statliga tjänstemän. Slutsatsen från Ekots undersökning kan sammanfattas med ett citat från ett av radioprogram-

men: ”Sverige styrs av en politisk elit som fortsätter att växa i antal och som har sin egen arbetsmarknad. I den meningen har 

vi en politisk klass med egna karriärvägar.” (www.sr.se/ekot). 
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Per Ahlmark om Sveriges nya presidentmakt))

”Tittar man lite närmare på den smärkta regeringen, så verkar det inte 
så svårt att bli minister. Lång och trogen tjänst inom det politiska arbe-
tet på kommun, landstings eller riksnivå har inte behövts för flera av 
ministrarna, om vi tar några exempel: [Hans Karlsson, Ibrahim Baylan, 
Lena Hallengren, Lena Sommestad, SvenErik Österberg, Thomas 
Bodström] […] Ett flertal av de övriga ministrarna har digra meritlistor 
från tjänstemannauppdrag i departement och myndigheter men långt 
ifrån alla är som bekant invalda som riksdagsledamöter utan är direkt 
handplockade av Göran Persson. […] Att begära att dessa statsråd 
ska ha förståelse för kommunernas och landstingens – och inte minst 
medborgarnas behov – är kanske för mycket begärt med tanke på deras 
begränsade erfarenheter av politiskt arbete på lokal och regional nivå.” 
(Pernilla Gunther (kd) på debattsidan i Borås Tidning 050408) 

Som citaten ovan visar präglas kommentarerna av politiska åsikter 
och på bräckliga empiriska underlag. Det är inte så konstigt att det 
är på det viset eftersom utnämningsprocessen i stor utsträckning 
sker i regeringsbildarens eller utnämnarens huvud eller i förtroliga 
samtal mellan några få initierade. Det är därför svårt att ”komma 
åt” processen. 

Det vi kan komma åt är däremot att vi kan ta reda på vilka som 
faktiskt blivit rekryterade till de högsta politiska posterna, och 
se om det finns några mönster i denna rekrytering. Därför är en 
kartläggning av karriärvägar ett viktigt bidrag både till forskningen 
om makteliter och politiska karriärer som till den allmänna och 
aktuella debatten. Genom att bygga argument från grundläggande 
och noggrant insamlad empiri kan vi öka vår förståelse för hur de 
högsta positionerna i staten tillsätts. Detta är en viktig fråga för hur 
styrningen av staten sker, och en fråga som har konsekvenser för 
hur demokratin fungerar. Med utgångspunkt i detta är syftet med 
denna rapport trefaldig. För det första ska vi redovisa en studie av 
de svenska statsrådens och statssekreterarnas karriärvägar över en 
drygt fyrtioårig tidsperiod. Genom detta är det möjligt att diskutera 
deras karriärvägar och jämföra dessa över tiden. För det andra 
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ska vi med grund i det empiriska materialet bemöta tendentiösa 
påståenden som emellanåt görs om karriärvägar och utnämningar 
i staten. För det tredje ska vi diskutera den svenska politiska makt
eliten utifrån etablerade teorier om eliter.
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2. Elitstudier och den svenska politisk-administrativa 

makteliten

Exemplen från förra avsnittet visar att det finns ett oerhört stort 
intresse för, och starka åsikter om, på vilka grunder statens högsta 
chefer och politiker rekryteras och vad de gör efter sin tid som 
statsråd, chef eller toppolitiker. Sällan får allmänheten ta del av 
statsministerns egentliga bevekelsegrunder för sina utnämningar av 
statsråden. På sin höjd avslöjar statsministern kanske sina faktiska 
motiv i sina memoarer ett antal år senare. 

Vad vi däremot kan veta något om är bakgrunden hos de personer 
som varit statsråd i Sverige. Genom att undersöka statsrådens bak-
grund och deras karriärväg, både före och efter statsrådstiden, kan 
vi få svar på om de påståenden som figurerar i debatten är rimliga, 
och kanske kommer vi också lite närmare ett svar på frågan om 
hur (och varför) man når de politiska toppositionerna i Sverige 
och vilka som blir det, och likaså om det går att se några mönster 
i deras bakgrunder och karriärvägar.

Men varför är detta intressant? En orsak att det blivit allt in-
tressantare är kanske att medierna i allt större utsträckning för 
en journalistik som fokuserar på personer, personliga konflikter 
och berättelser som innehåller hjältar och skurkar. Samhället och 
politiken har medialiserats, vilket bland annat innebär att de flesta 
människor får sin bild av politiken från medierna och att politiken 
i sin tur anpassar sig till en medielogik (SOU 1999:126). I det 
sammanhanget blir det viktigt att personerna gör sig bra i teve 
och tidningar, och att allmänheten kan identifiera sig med dem. 
Vid utnämningar av personer som ska inneha de högsta politiska 
posterna i samhället blir det således en viktig faktor att ta med i 
beräkningen (Fichtelius 2007, s 62). Misslyckas detta får det direkta 
konsekvenser i misstroende och minskad legitimitet som resulterar 
i opinionstapp och väljarflykt.   
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Att personfokuseringen i media och allmänt i samhället har ökat 
kan möjligen förklara varför karriärer och meritförteckningar fått 
ökad uppmärksamhet och rör upp känslor vid utnämningar. Men det 
säger inte så mycket om varför detta skulle vara viktigt i en vidare 
bemärkelse. Motivet eller motiven för att studera och diskutera 
karriärer och karriärvägar är att det handlar om politik, styrning 
av politiken och framför allt handlar det om makt. När man sagt 
detta är inte steget långt till att hävda att eftersom det handlar om 
makt handlar det också om legitimitet och demokrati. 

Det vidare motivet för att studera karriärer och karriärvägar 
ligger således i det faktum att dem som innehar eller besitter de 
högsta politiska och administrativa posterna i samhället därmed har 
både rätt och möjlighet att bestämma och fatta beslut över andra. 
De tillhör en elit. Och en av legitimitetsgrunderna för eliten är på 
vilket sätt de kommit att tillhöra denna elit. Att studera vilka som 
tillhör denna elit och hur de rekryteras dit är alltså en grundläg-
gande samhällsvetenskaplig fråga. Björn Elmbrandt har formulerat 
det på följande vis:

”Det uppenbara samspelet mellan moralen hos dem högst upp och de 
längre ner i samhället är ett gravt försummat ämne för samhällsforsk-
ningen. Ändå berör det helt centrala delar av politikens förutsättningar, 
nämligen maktens legitimitet.” (Elmbrandt 1993).

Upplägget för rapporten är att vi i det följande ska teckna det sam-
hällsvetenskapliga landskap vari den här studien befinner sig. Det 
innebär att diskussionen främst kommer att handla om begreppet 
elit, men också om styrning, legitimitet och demokrati och dess 
förutsättningar. Det innebär också att diskussionen rör sig inom och 
mellan flera olika samhällsvetenskapliga discipliner som statsvet-
enskap, sociologi och företagsekonomi men främst inom området 
organisationsteori. Låt oss börja med begreppet elit.
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Eliter    
Att det finns eliter i ett samhälle ses ofta naturligt och är en grund-
tanke inom den representativa demokratin. Genom att välja ut några 
representanter som företräder den stora massan, folket, skapas au-
tomatiskt en elit. Eliten har fått makt att företräda massan. Elit i sig 
själv är således inte nödvändigtvis något negativt eller moraliskt 
förkastligt som skulle behöva skapa någon upprördhet eller ”vi-
och-dom”-diskussion. Anledningen är att eliten har legitimitet som 
demokratiskt valda representanter. Vi har förtroende för dem och 
det sätt de valts på, och känslan är att det kunde lika gärna varit vi 
själva som tillhört denna elit.

På samma vis kan man resonera om elitgrupperingar inom de 
flesta områden av samhällslivet, t.ex inom idrotten eller yrkeslivet. 
Att eliter är något naturligt och att det bör finnas sådana. Men 
problemen uppstår när denna harmoniska bild spricker. Det kan 
den göra av tre skäl. Antingen beter sig någon medlem av eliten sig 
på ett som vi tycker moraliskt förkastligt sätt, t.ex. statsrådet som 
använder regeringens kontokort för privata inköp, idrottsmannen 
som dopar sig för att vinna eller läraren som ger högsta betyg åt 
sitt eget barn. 

Ett andra skäl till sprickor i den harmoniska bilden är då vi av 
någon anledning misstror systemet som fört fram personerna till 
eliten. Om representanten inte är vald på ett demokratiskt sätt, om 
idrottstävlingen där rekordet satts har favoriserat vinnaren eller 
om läraren fick sitt jobb genom sina sociala kontakter. Orsaken är 
att vi inser att vi själva inte skulle ha samma möjlighet som någon 
annan att träda in i eliten. 

Det tredje skälet är att eliterna också måste kunna träda ut ur 
eliten. Vi måste kunna ha system eller mekanismer för att ställa dem 
till ansvar och kontrollera att de gör vad de ska göra. Om detta inte 
finns tappar vi snart lätt förtroende för dem. Företräder de inte oss på 
ett bra, effektivt eller förtroendeingivande sätt måste vi kunna byta 
ut de personer som tillhör eliten. Inom idrotten sker detta naturligt 
genom resultaten och prestationerna, och inom politiken har vi 
regelbundna val, men inom andra områden kan det vara svårare. 
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De professionella yrkesgrupperna har oftast någon slags legiti-
mation som visar att de har rätt att utöva yrket. Denna legitimer-
ing övervakas ofta av en organisation som samlar yrkesgruppen. 
Exempel på sådana yrkesgrupper och organisationer är advokater 
med sitt advokatsamfund och läkare med sitt läkarsällskap. Inom 
andra yrken finns det ansvarsnämnder eller avdelningar som har till 
uppgift att granska den egna organisationens anställda. Exempel 
är inom sjukvården eller polisen. Men poängen är att för att vi ska 
ha förtroende för eliten ska den göra ett bra jobb eller åtminstone 
ska vi kunna granska vad den gör. 

Sammanfattningsvis kan vi alltså urskilja tre kriterier som gör 
eliten legitim; att den beter sig i enlighet med normer och regler, 
att systemen som befordrar eliterna är legitima och att eliterna kan 
granskas och avsättas. Wetterberg menar att på lång sikt är öppenhet 
en förutsättning. När eliten sluter sig får den svårt att få legitimitet 
och att den fungerar. Funktion, öppenhet och rörlighet är därför 
avgörande förutsättningar för legitimiteten hos eliten (Wetterberg 
1998).

Enligt den brittiske labourpolitikern och EU-kritikern Tony Benn 
finns det fem frågor som rutinmässigt bör ställas till medlemmar i 
eliter: Vilken makt har du? Varifrån har du fått den? I vems intresse 
utövar du den? Inför vem är du ansvarig? Samt Hur blir vi av med 
dig? (Shore 2002). 

En eller flera eliter?
Skulle man försöka sig på att teckna en översikt om forsknings-
fältet elitforskning går man förmodligen bet. I en översikt och 
genomgång av flera olika böcker på temat eliter beskriver och 
jämför Rustow olika angreppssätt som dittills präglat fältet (1966). 
Han konstaterar att studiet av elitfenomen inom statsvetenskap 
är ”…enormously diversified in conception and procedure”. Han 
menar att forskningsfältet mist sin teoretiska enhetlighet och övers-
vämmats av empiriska studier med skilda resultat. Senare forskn-
ing pekar mot samma slutsats, att elitforskningen bedrivs inom 
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flera olika discipliner, med olika metodologiska grepp och med 
olika frågeställningar som utgångspunkt (se t.ex. Domhoff 1990, 
Zweigenhaft & Domhoff 2006). Ett problem med elitforskningen 
är att det är svårt att finna teoretiska generaliseringar. De flesta 
teoretiska begrepp och idéer har utvecklats i USA och utgår från 
empiriska studier därifrån, medan en stor del av den nuvarande 
forskningen har varit inriktad på komparationer mellan länder el-
ler regioner (se t.ex. Dogan 2003, Cummings 2005). Det innebär 
att det finns en stor diskrepans mellan de empiriska studierna av 
t.ex. Kazakstan, Thailand eller afrikanska stater och de teoretiska 
begreppen. Problemen återfinns i svårigheten att jämföra olika slags 
statssystem som dessutom är starkt färgade av den historiska och 
kulturella kontext de finns inom. 

En distinkt skiljelinje i forskningen om eliter utgörs emellertid 
av det grundläggande synsättet på elitgruppernas enhetlighet. De 
två motstående synsätten är å ena sidan att eliter är monolitiska till 
sin karaktär, dvs att de uppvisar en hög grad av sammanhållning, 
överlappning och enhetlighet. Förespråkare för denna syn finns 
bl.a. hos de klassiska elitteoretikerna som Mills, Mosca och Pareto. 
En typisk definition på eliter inom detta synsätt anges genom att 
utgå från tre begrepp: ”de tre C:na” (consciousness, cohesion and 
conspiracy), alltså självmedvetenhet, sammanhållning och kon-
spiration (Shore 2002). Med detta menas att eliter för det första 
är medvetna om sin egen status som elitgrupp, de har en grad av 
självmedvetenhet. För det andra präglas eliter av sammanhållning i 
form av social bakgrund, attityder och karriärer. Och för det tredje 
har de en egen dagordning, dvs att de som grupp har ett intresse av 
att driva vissa frågor. Tanken för lätt till små slutna grupper som i 
hemlighet bedriver egna konspirationer vid sidan av den formella 
makten.

C Wright Mills (1956) klassiska studie av USA:s maktelit iden-
tifierade i enlighet med det slutna elitsynsättet tre distinkta sfärer i 
det amerikanska samhället som alla hade sina respektive makteliter, 
som också överlappade varandra: politiska ledare, företagsledare 
och militära ledare. Ett begrepp som Mills myntade var det ”mili-
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tärindustriella komplexet” som beskriver detta närmast konspira-
toriska nätverk av makteliter. Det utmärkande för eliterna är att 
de i stort sett har samma bakgrund, att nya medlemmar i eliterna 
väljs av dem som befinner sig högre i hierarkin och att deras posi-
tion inte beror på att de är särskilt dygdiga eller duktiga i någon 
objektiv bemärkelse. 

Med Mills analys är det lätt att inse vidden av detta. Det blir 
ett uppenbara problem ur såväl ett styrnings/effektivitets- som ett 
demokratiperspektiv där elitens, chefernas, egna personliga kopp-
lingar och nätverk – politiska och andra – riskerar att avgöra tillsätt-
ningar snarare än lämplighet och kompetens för jobbet eller som 
resultat av demokratiska val. Vår egen svenska variant är Anders 
Isaksson (2002, 2006) och hans idé om att det skulle finnas en 
politisk adel som rekryteras i en smal krets av likasinnade, ofta 
familjemedlemmar eller från samma slags bakgrund. 

Det andra, mer moderna synsättet inom elitforskningen, och det 
som dominerar bland forskarna (åtminstone när det gäller nutid och 
i västvärldens demokratier), är att man bör anlägga en pluralistisk 
syn på eliter, dvs att det finns många olika eliter och i princip en elit 
i varje del eller sektor av samhället. Företrädare för detta synsätt är 
bl.a. de amerikanska elitforskarna som Zweigenhaft & Domhoff 
2006 och Shore & Nugent 2002. Detta pluralistiska synsätt har 
också de få svenska elitstudierna utgått ifrån. I Makturedningens 
elitstudie anses detta vara en skillnad mellan studier utifrån elitteori 
och demokratiteori. Demokratiteoretikerna förutsätter ett samhälle 
med flera konkurrerande eliter där det är förutsättningen för elit-
erna som är problematiska, inte eliterna i sig själva (SOU 1990:44, 
s 303). Medan de klassiska elitteoretikerna såg eliter i sig som 
problematiska, menar man utifrån det demokratiteoretiska synsät-
tet att eliterna är problematiska om legitimitetsgrunderna för dem 
rubbas. Med andra ord, och för att återkoppla till vårt resonemang 
ovan, är eliter oproblematiska så länge rekryteringen till dem är 
öppen, de inte bryter mot normer och regler och kan kontrolleras 
och ställas till ansvar. Förutom maktutredningen återfinns detta 
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synsätt i Wallins m.fl. studie av makthavare (1999), och den stora 
elitundersökningen som genomfördes av Göransson m.fl (2006). 

I denna studie ska inte eliter i allmänhet studeras. Den elit som 
är av intresse är den som har rätt och möjlighet att fatta politiska 
beslut. Här ansluter vi oss till Wallin m.fl. definition om vilka som 
tillhör den politisk-administrativa makteliten:

De aktörer som genom sin position i det politisk-administrativa systemet 
utövar ett signifikativt inflytande på policyutformningen. (Wallin mfl 
1999, s 24)

Vi utgår alltså från de formella positionerna vid en definition av 
vilka som tillhör makteliten. Ett alternativ är att göra som Dagens 
Industri gör när man ska lista de mäktigaste inom näringslivet; 
att låta ett antal personer själva svara på frågan om vilka de anser 
har störst makt. Anseendedefinitionen utgår i högre grad från per-
sonerna vid en definition av makteliten. Anseendedefinitionen kan 
möjligen vara ett sätt att komplettera en definition som utgår från 
positionsmakten, men i denna studie som handlar om den politisk-
administrativa makteliten är positionerna viktiga. Ett statsråd har 
makt att påverka politiken just därför han eller hon sitter på den 
positionen egentligen oavsett vilken person det är. Sedan beror det 
självklart på personens egenskaper, drivkrafter och förmågor hur 
denne kan använda och utnyttja makten som ligger i positionen. 
En annan synpunkt är att positionerna är viktiga för att de bör vara 
viktiga i en ideal demokratisk och byråkratisk mening. Hela syste-
met bygger på att det är utifrån positionerna som makten utgår, och 
att personerna ska vara utbytbara. Göransson m.fl ansluter sig också 
till positionssynsättet när de undersöker den svenska makteliten 
och motiverar detta med att de informella eliterna ändå måste gå 
genom de formella positionerna vid beslutsfattandet. Andra un-
dersökningar har tidigare också visat på små skillnader mellan 
anseende- och positionsansatserna (SOU 1990:44, Göransson m.fl 
2006) Det är således de formella positionerna som vi väljer att utgå 
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ifrån när vi definierar vilka som tillhör den politisk-administrativa 
makteliten i Sverige. 

Frågan är då vilka positioner det handlar om. I ett demokratiskt 
system är eliten dem som väljs ut för att företräda massan, alltså 
folket eller medborgarna. Det naturliga skulle då vara att studera 
riksdagen eftersom det är dem som fattar de politiska besluten. 
Eftersom det finns en idé om representation i det parlamentariska 
styrelseskicket borde alltså riksdagsledamöterna avspegla medbor-
garna i stort. Avvikelser därifrån skulle kunna anses vara ett prob-
lem (Hagevi 1998). Men vid de allmänna valen av dem har vi namn 
på vilka som är valbara. Och med införandet av personvalet kan vi 
också i viss mån påverka vilka som ska stå på de valbara listorna. 
Därför är inte riksdagsledamöterna lika intressant som elitgrupp 
att undersöka eftersom de i stort uppfyller de kriterier som gör att 
eliten blir legitim; att den beter sig i enlighet med normer och regler, 
att systemen som befordrar eliterna är legitima och att eliterna kan 
granskas och avsättas. Fungerar inte de demokratiskt valda politik-
erna är demokratin verkligt illa ute (Lundquist 2001).

Annat är det med dem som står för själva utarbetandet av poli-
tiken eller det som ibland på statsvetarspråk kallas exekutiven (Pers-
son 2003). Exekutiven är regeringen och dess stab som formar 
de politiska förslagen och linjerar ut inriktningen för politiken. 
De personer som tillhör exekutiven är således aktörer som genom 
sin position i det politisk-administrativa systemet utövar ett sig-
nifikativt inflytande på policyutformningen liksom definitionen 
ovan säger. Det som skiljer exekutiven från riksdagen är att den i 
princip inte väljs av folket. Vi har ingen möjlighet som väljare att 
rösta på en statsminister eller socialminister. Visserligen kan vi ha 
en god uppfattning om vem som ska bli statsminister efter ett val 
beroende på vilket parti eller vilka koalitioner som fått flest röster. 
Inför det senaste valet stod t.ex. kampen mellan Fredrik Reinfeldt å 
ena sidan och Göran Persson å den andra. Men poängen här är att 
medborgarna har liten möjlighet att påverka vem som förs fram som 
statsministerkandidat. Och eftersom det är statsministern själv som 



15

utser sin regering finns det inga möjligheter alls för medborgarna 
att påverka valet av de andra statsråden. 

Exekutiven består också av fler personer än statsministern och 
regeringen. Till varje statsråd finns ett antal politiska tjänstemän 
knutna, som rådgivare, medarbetare och assistenter. Dessa utses 
av varje statsråd själv och går under titlarna statssekreterare, poli-
tiskt sakkunniga, planeringschefer och pressekreterare. Kopplingen 
mellan valresultat och vilka som besätter de politiska tjänsterna i 
Regeringskansliet är alltså svag. Vi kan vara ganska säkra på att 
dessa tjänstemän är ideologisk trogna regeringspartiet eller –parti-
erna, men vi har ingen aning om vilka de är. Jämför vi med kriteri-
erna för legitimiteten hos eliter finns det därför vissa problem. De 
största problemen ur legitimitetssynpunkt är att vi inte har någon 
insyn i rekryterings- och utnämningsprocesserna, och ingen formell 
möjlighet att granska eller avsätta de politiska tjänstemännen. Om 
statsråden begår misstag är det möjligt att i riksdagen begära miss-
troendevotum mot dem. Dessutom granskas de av medierna på ett 
sådant sätt att minsta snedsteg eller brott mot normer eller regler 
potentiellt kan leda till att statsrådet tvingas avgå. Detta har vi sett 
många exempel på i den moderna politiska historien. Men annat 
är det med de övriga politiska tjänstemännen i Regeringskansliet. 
Vi vet oftast inte vilka de är, vad de gör eller hur vi kan bli av med 
dem. Lennart Lundquist pekar på detta fenomen och menar att den 
ökande omfattningen av utnämningar av politruker1 som baseras 
på partipolitik snarare än demokratiska val är ett problem. Sådana 
politruker är politiker (i regeringar och kommunstyrelser), politiska 
rådgivare och tjänstemän (sakkunniga och statssekreterare) och 
ämbetsmän (Generaldirektörer och myndighetschefer) (Lundquist 
2001). Mot denna bakgrund är det intressant att studera den politisk-

1 Politruk är ett begrepp som kommer från de ryska militära rådgivare som Stalin anställde. På detta vis byggdes en parallell 

struktur upp som var kopplad till partiet istället för armén för att kunna styra och kontrollera militärerna. Politrukbegrep-

pet har använts som ett skällsord och som negativt begrepp, men är enligt Lundquist (1977) en beteckning på dem som 

anställs på politiska grunder utan att vara folkvalda. Definitionsmässigt skulle man alltså kunna hävda att de politisk tillsatta 

tjänstemännen i Regeringskansliet är politruker.  
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administrativa maktelit som befinner sig på dessa ”icke valbara” 
positioner i Regeringskansliet. 
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3. Att kartlägga eliter och karriärvägar

Den här studien positionerar sig inom det pluralistiska synsättet 
och avser att studera en sektors elit över tiden med avseende på 
bakgrund och karriärvägar. Det är emellertid svårt att hävda att det 
skulle röra sig om en sammanhållen grupp eftersom det handlar 
om personer som över en femtioårsperiod suttit på två olika poster. 
Däremot kan man hävda att de är en viktig elit att studera som över 
tiden förändrats när personer gått in eller ut ur den. 

Denna forskningsrapport är en delrapportering från ett större 
forskningsprojekt som handlar om kartläggning av karriärvägarna 
hos statens högsta chefer. Men i denna rapport utgörs materialet 
av Sveriges statsråds och statssekreterares karriärvägar mellan 
1957-2007. Det är de personer som innehaft de två högsta posi-
tionerna på varje departement i Regeringskansliet. Statsråden, 
regeringsmedlemmarna som högsta chef för varje departement, och 
statssekreterarna som högsta administrativa chef för departementen. 
Anledningen till att valet föll på dessa positioner är dels att de är 
just de positioner där man kan anta att makten över politiken är som 
störst, dels av metodologiska skäl att de är överkomligt många och 
att det finns tillgång till biografiska uppgifter om dem. Till antal rör 
det sig om sammanlagt ca 450 personer över en femtioårsperiod. 
En annan anledning är att det är statssekreterare och statsråd som 
oftast blir föremål för utnämningar till andra arbeten inom staten 
och statsförvaltningen. Man kan alltså på goda grunder anta att om 
man studerar dem som haft dessa två positioner i Regeringskansliet, 
har man också god möjlighet att ringa in en stor del av den politisk-
administrativa makteliten.   

Den empiriska studien av karriärvägar hos statens chefer är in-
delad i tre faser. Första frågan handlade om vilka uppgifter som 
ska ingå i databasen, dvs vilket urval som skall göras.  
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För det första: vilka år som skall väljas, för det andra vilka chefer 
från vilka organisationer som skall väljas och för det tredje vilka 
variabler som skall ingå i databasen. Utgångspunkten för valet var 
att uppgifterna skulle sträcka sig över en längre tidsperiod samt 
att den skulle vara inkluderande. Detta baseras på resonemanget 
om att databasen i sig inte är en analys, utan just ett systematiserat 
empiriskt grundmaterial som man sedan kan ställa frågor till. 

Urvalet i tidsdimensionen bestämdes till 1965 eftersom det då 
genomfördes en departementalreform som förändrade indelningen 
inom statsförvaltningen. Dessutom blir det ett urval på jämna fyrtio 
år mellan 1965-2005. Men den första regering som denna rapport 
omfattar är Tage Erlanders regering 1957-68, och dessutom har 
Reinfeldts senaste regering lagts till eftersom den tillkommit efter 
den första datainsamlingen. Urvalet i den rumsliga dimensionen 
bestämdes till högre chefer i statsförvaltningen såsom statsråd, 
statssekreterare, generaldirektörer eller motsvarande. Dessutom 
inkluderades utrikesförvaltningens ambassadörer och generalkon-
suler samt länsförvaltningens landshövdingar. Även andra politiska 
tjänster inom Regeringskansliet inkluderades (pressekreterare och 
politiskt sakkunniga) eftersom de ofta förekommer när diskussioner 
förs om den ”politiska klassen”. 

Anledningen till detta är en underliggande idé om att personer 
som innehar de högsta posterna inom den svenska förvaltningen 
ofta byter mellan dessa i olika faser av sin karriär. En och samma 
person kan alltså under sin karriär inneha flera av dessa chefsposter. 
Ett inte ovanligt scenario är att man är statssekreterare innan man 
blir statsråd och därefter generaldirektör för ett statligt verk eller 
landshövding. Senare exempel är att statsråd får ambassadörsposter 
efter sin tjänstgöringstid i regeringen. De variabler som ingår i 
databasen är helt enkelt dem som kan tillhandahållas av Statskalen-
dern. Därför ingår namn, funktion, organisation, titel/utbildning, 
födelseår samt anställningsår i databasen.  

För databasen användes dataprogrammet SPSS som är ett multi-
funktionsprogram för statistisk analys. För syftet i denna studie 
är det funktionen som sökbar databas som i första hand varit an-
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vändbar. Uppgifterna från Statskalendern har kodas numeriskt som 
särskilda variabler för att kunna bli möjliga att söka, samtidigt som 
de faktiska namnen, organisationerna osv skrivs i klartext för att 
bli presentabla och lättförståeliga. Rutinen för inkodandet av upp-
gifterna gick till så att startåret 1965 utgör basen för materialet. Året 
skrevs och kodades in, sammanlagt 235 poster med 14 variabler. 
Därefter kopierades hela året till nästföljande år och uppdaterades 
med de förändringar som skett. Det kan vara nya namn på vissa 
chefsposter, nyinrättade eller nedlagda ämbetsverk, byte av de-
partementstillhörighet etc. Detta har upprepats vid inkodandet av 
varje nytt år. Poängen med att göra på detta vis är att databasen 
innehåller samlade uppgifter för varje år. Det är alltså möjligt att 
ta ut ett specifikt år och se vilka som innehade chefsposterna för 
detta år. Det är också via kodningen möjligt att söka på tvärs genom 
materialet, så att man t.ex. har möjlighet att se en viss organisations 
chefer över tiden, en viss chefsfunktion, ett enskilt namn eller den 
allmänna utvecklingen av chefer, organisationer och utbildnings-
bakgrund. Databasen innehåller ca 2500 enskilda personer över 
perioden 1965-2005. 

I den andra fasen ska de enskilda statliga chefernas karriärvägar 
kartläggas. Denna fas syftar bland annat till att försöka besvara 
frågeställningar såsom vilken bakgrund statens chefer har och hur 
deras karriärvägar ser ut, och om det utifrån detta går att se mönster 
i bakgrund och karriärvägar som förklarar varför vissa personer 
hamnar på dessa positioner. 

Idén för den tredje fasen är att genomföra intervjuer med chefer 
och politiker som handlar om mönster i karriärvägar, utnämnings-
politik och vad som styr rekryteringen till de högsta posterna i 
staten. Några frågor som är viktiga att ställa är; Är det politiska och 
personliga nätverk som styr vilka som hamnar på statens högsta 
positioner? Är det så att utnämningarna har blivit viktigare som 
styrmedel då den traditionella hierarkiska styrningen ”government” 
förändras mot en mer nätverksorienterad styrning ”governance”? 
Sker rekrytering till de högsta posterna genom andra hänsyn än 
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”förtjänst och skicklighet” – i så fall vilka? Och slutligen – vad 
betyder detta för demokratin? 

Denna rapport är ett resultat av kartläggningen av statsrådens 
och statssekreterarnas karriärvägar som utgjort en delstudie av 
den andra empiriska fasen som beskrivits ovan. Urvalet till denna 
delstudie är baserat på uppgifterna i den databas som den första 
fasen resulterade i. 

Denna studie kommer att besvara följande frågeställningar:  
-Vilken bakgrund (kön, ålder antal) har statsråden och statssekrete-
rarna? 
-Vilken karriärmässig bakgrund har statsråden och statssekrete-
rarna?
-Vilken position/anställning kommer de närmast ifrån när de blir 
statsråd eller statssekreterare?
-Var har statsråden och statssekreterarna hamnat efter avslutade 
ämbetsperioder? 

Vidare ska vi diskutera om det går att se mönster i bakgrund och 
karriärvägar som förklarar varför vissa personer hamnar på dessa 
positioner, och även diskutera de mer övergripande frågeställ-
ningarna om vilka som hamnar/tillsätts på de högsta posterna i 
Regeringskansliet och statsförvaltningen och huruvida det finns en 
svensk politisk maktelit och hur en sådan i så fall ser ut.

Material, tillvägagångssätt och metoddiskussion 
Denna delstudie har genomförts genom att en meritförteckning 
(eller ett ”CV”, curriculum vitae) har upprättats för var och en av 
statsråden och statssekreterarna. I dessa meritförteckningar före-
kommer grundläggande personuppgifter om dem såsom födelse-
datum (och i förekommande fall dödsdatum), födelseort, föräldrar, 
hemvist och senaste titel. Statsrådens karriärväg har tecknats genom 
att uppgifter förts in under rubrikerna I Regeringskansliet (där det 
till exempel framgår om de varit just statsråd men även andra po-
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sitioner i Regeringskansliet), Utbildning (allt ifrån folkskola till 
genomförd forskarutbildning), Övriga politiska uppdrag (t.ex. i 
riksdagen eller inom kommun och landsting),  Övriga anställningar 
(även statliga, t.ex. som generaldirektör), Facklig verksamhet (alla 
typer av fackliga engagemang men även anställningar i fackliga or-
ganisationer), Andra förtroendeuppdrag (allt ifrån ordförandeskap 
till hedersledamotskap, skrifter, böcker och ordnar) samt Släktskap 
med etc (här har vi fört in de uppgifter vi hittat om släktskap, där 
det särskilt varit av intresse om en nära anhörig till statsrådet el-
ler statssekreteraren har eller har haft en chefsposition i staten). 
 Grundstrukturen i samtliga meritförteckningar ser likadan ut för att 
underlätta en jämförelse mellan statsråden och statsekreterarna. För 
statssekreterarna har emellertid materialet inte varit lika rikt som 
för statsråden, varför deras meritförteckningar i alla fall inte kunnat 
göras fullständiga. De uppgifter som finns om t.ex. medlemskap i 
ungdomsförbund och liknande baseras alltså på dem där vi kunnat 
finna sådant. Det innebär att dessa siffror kan vara underskattade 
hos statssekreterarna. 

De huvudsakliga källor som använts för att genomföra upprättan-
det av statsrådens meritförteckningar är uppslagsverket Vem är 
det, Fakta om folkvalda som ges ut av Sveriges riksdag, Enkam-
mar- respektive Tvåkammarriksdagen som också utgavs av riks-
dagen. Då uppgifter saknats har även sökningar i artikeldatabaser 
(företrädesvis Artikelsök) och sökningar på Internet genomförts för 
att finna uppgifter som inte återfunnits i någon av dessa tidigare 
nämnda källor. 

Tillvägagångssättet skulle möjligtvis kunna liknas vid att lägga 
ett pussel; har en pusselbit saknats i den ena källan har den in-
hämtats från någon av de övriga tillgängliga. ”Pusselmetoden” 
innebär också att det varit avsevärt lättare att hitta uppgifter om 
vissa statsråd, medan det om andra, företrädesvis om mindre kända 
statsråd längre tillbaka i tiden, varit svårare att finna uppgifter. En 
svaghet i denna metod är därför att det kan finnas färre uppgifter 
om vissa statsråd än om andra, inte nödvändigtvis därför att de har 
de facto har färre meriter utan för att eventuellt ytterligare meriter 
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inte har kunnat hittas (även om frånvaro av funna uppgifter i ovan 
nämnda källor, inklusive Internet, också talar sitt tydliga språk). 
För statssekreterarna är det som vi sagt ovan ett besvärligare läge. 
Få av dem finns i ”Fakta om folkvalda” och långt ifrån alla finns 
biograferade i ”Vem är det?” Därför finns det luckor hos många 
statssekreterare när det gäller deras bakgrund. Denna möjliga 
skevhet i materialet skulle eventuellt också kunna orsaka skevheter 
i resultatet. En annan svaghet med ”pusselmetoden” består just i 
att olika källor tryckta vid olika tidpunkter behövt användas för 
att kunna kartlägga alla statsråd mellan 1965 och 2005. Statsråden 
1965 existerar till exempel inte i Fakta om folkvalda, vars första 
upplaga kom 1986, och på samma sätt måste Tvåkammarriksdagen 
(och inte den senare Enkammarriksdagen) användas för att kunna 
kartlägga de tidigare statsråden. ”Pusselmetoden” har inneburit att 
ett statsråds karriärvägar har kartlagts till exempel endast genom 
uppgifter i Vem är det medan ett annat endast har kartlagts enbart 
med hjälp av uppgifter ur Tvåkammarriksdagen, och så vidare. När 
”mättnad” i materialinsamlingen har uppstått, när det rimligtvis 
inte borde finnas fler uppgifter i någon av de övriga källorna, har 
materialinsamlingen om respektive statsråds och statssekreterares 
karriärvägar ansetts vara avslutad. 

 En tredje potentiell svaghet i tillvägagångssättet är att flera av de 
skriftliga källor som använts för att samla in materialet är baserade 
på självrapportering, vilket innebär att de biograferade personerna 
själva har sammanställt och skickat in materialet till redaktionerna 
för vidare bearbetning. Trots det får risken att de uppgifter som 
finns att hitta i till exempel Vem är det skulle vara direkt felaktiga 
betraktas som mycket liten. Visserligen kan ju sanningen friseras 
genom göra omskrivningar som får meriter att låta finare än vad de 
egentligen är (till exempel skulle ju ”universitetsstudier” i praktiken 
kunna innebära endast ett par enstaka akademiska poäng) men 
eftersom de biograferade personerna är offentliga skulle ju alltför 
stora försköningar komma till redaktörernas kännedom mycket 
snart. Man kan även tänka sig det omvända. Att meriter skrivs om 
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för att passa sammanhanget (t.ex. lyfta fram sin arbetarbakgrund). 
Men det ska noteras att detta är genuint svårt att bedöma. 

Efter kartläggningen av karriärvägarna har dessa lagts in i en 
excel fil och delats upp i de tretton regeringar som funnits sedan 
1957. Alla de faktorer som räknades upp ovan har lagts in som sär-
skilda kolumner liksom andra faktorer som ansetts viktiga. Dessa är 
t.ex. vilken post de haft närmast före och närmast efter sina respek-
tive statsråds- och statssekreterarposter. På så vis är det möjligt att 
göra jämförelser över tiden och mellan regeringar. 

Förutom databasen och sifferexercisen använder vi oss också av 
böcker, skrifter, rapporter och dokument i sedvanlig ordning. En 
källa som ska framhållas är de politiska memoarer och biografier 
som ger sammanhang och ögonvittnesskildringar. Då forsknings-
litteraturen om Regeringskansliet i allmänhet, och statssekreterare 
i synnerhet är mager blir dessa slags källor viktiga komplement 
till våra siffror. Annat material som använts är också utskriften 
från ett vittnesseminarium om ”makten i kanslihuset” som hölls 
på Södertörns högskola våren 2006.

Så långt metoden. I nästan kapitel ska vi introducera statsråden 
och statssekreterarna och sätta in dem i sitt sammanhang. Vi ska 
också tala om vilka resultat vi kan se utifrån dem som grupper, 
innan vi delar upp dem i sina respektive regeringar.
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4. De politiska tjänstemännen i Regeringskansliet

I denna studie ingår alltså de som befunnit sig på positionerna som 
statsråd eller statssekreterare i Regeringskansliet. I det här avsnit-
tet ska vi redogöra för karaktäristiken hos dessa grupper och deras 
karriärvägar.1 Men innan vi gör detta ska vi kortfattat sätta i dem 
sitt sammanhang – Regeringskansliet. Regeringskansliet är från 
och med 1997 en enda myndighet som är uppdelad på runt 160 
organisatoriskt åtskilda enheter på tio departement. Personalstyr-
kan har ökat över tiden och består idag av ungefär 4 500 personer 
(inklusive utrikesförvaltningen) (Regeringskansliets årsbok 2005 
s. 159). Dem som arbetar i kanslihuset (som Regeringskansliet ofta 
kallas trots att det är utspritt på ett antal lokaler och byggnader i 
Klarakvarteret i Stockholm) kan indelas i grupperna handläggare, 
chefer, specialister, politiska tjänstemän och baspersonal. Den grupp 
som vi är intresserade av i denna studie är de politiskt anställda i 
Regeringskansliet som idag utgörs av ungefär 200 personer. De är 
alltså i klar minoritet bland Regeringskansliets personal. 

I denna grupp ingår alla som omfattas av det så kallade politi-
keravtalet. Det gäller följande kategorier: statsråd, statssekrete-
rare, politiskt sakkunniga, informationssekreterare, planerings- och 
stabschefer samt politiska assistenter. I vår övergripande databas 
har vi kartlagt de fyra förstnämnda kategorierna. Databasen visar 
följande utveckling:

1.  En del av detta avsnitt bygger även på förf. kapitel i boken Regeringskansliet (Prem-
fors, Sundström, Niemann, Erlandsson, Andersson och Ivarsson Westerberg 2007).
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1975 1980 1985 1990 1993 1995 2000 2005
Statsråd 19 21 20 22 21 21 20 22
Statssekreterare* 16 18 25 26 25 27 25 30
Pressekreterare 9 20 19 20 20 24 20 28
Politiskt sakkunniga** – – 17 43 72 59 72 80
(Pol. sak. I SB) – – (11) (10) (21) (19) (20) (23)
Totalt – – 81 111 138 131 137 160

Tabell 4.1. Antal statsråd och politiskt tillsatta tjänstemän i Regerings-
kansliet 1965-2005 (Siffror från egen databas)*Inklusive kabi-
nettssekreterare **Politiskt sakkunniga anges i Statskalendern först 
från och med 1983 

Tabellen visar på fl era intressanta utvecklingar. En är att öknings-
takten bland de politiskt anställda har avtagit successivt. Under 
tioårsperioden 1985-95 var ökningen som kraftigast, medan den un-
der perioden 1995-2005 åter sjönk. Den största ökningen svarar de 
politiska sakkunniga för. Under åren 1985-2005 ökade de från 17 till 
80 stycken. År 1985 gick det bara 0,85 politiskt sakkunniga på varje 
statsråd. År 2005 hade siffran ökat till 3,6. Flest politiskt sakkun-
niga fi nns i Statsrådsberedningen, och under koalitionsregeringarna 
har antalet politiskt sakkunniga varit särskilt många där. Detta kan 
förklaras av att partiernas s.k. samordningskanslier varit förlagda 
dit.2 Under regeringen Bildt (1991-94) hade varje parti fyra politiskt 
sakkunniga i samordningskansliet ledda av en statssekreterare med 
samordningsansvar. Detta förklarar den relativt stora ökningen av 
politiskt sakkunniga mellan åren 1990 och 1993. Siffrorna över 
politiskt sakkunniga i regeringen Reinfeldt är ännu osäkra. 

Precis som de politiskt sakkunniga har antalet informations- och 
pressekreterare ökat kraftigt under senare år. I mitten av 1970-talet 
var de endast ett tiotal. 30 år senare var de nästan tre gånger så 
många. Här skedde den stora ökningen under 1970-talet. Ännu i 
början av det årtiondet fanns det bara en informationssekreterare 
2. Under åren 1976-82 var dock bara centerns samordningskansli förlagt till Statsråds-
beredningen (Gunnarsson 2001).
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i hela Regeringskansliet. Tio år senare var de 20 stycken. Not-
erbart är också att de under 1980-talet bytte benämning, från in-
formations- till pressekreterare. Detta kan tolkas som att dagens 
pressekreterare har en mer specialiserad uppgift att ta hand om 
just pressfrågor, medan de tidigare informationssekreterarna hade 
ett mer övergripande ansvar för informationen. Detta stöds av att 
man i dag anställer specialutbildade informatörer för att sköta den 
’opolitiska’ informationen inom departementet.3

Bland de politiskt anställda har andelen kvinnor ökat successivt 
för att 2005 vara fl er kvinnor än män (ca 60 mot 40 procent). Så 
har det inte alltid varit. Vår databas visar att det mellan åren 1965 
och fram till efter regeringsskiftet 2006 har arbetat sammanlagt ca 
 1330 statsråd, statssekreterare, politiskt sakkunniga samt press- och 
informationssekreterare i Regeringskansliet. Av dessa har omkring 
en tredjedel varit kvinnor. Hur kvinnor och män har fördelat sig på 
olika kategorier av politiskt anställda framgår av tabellen nedan.

Alla Kvinnor Män
Antal Antal Andel (%) Antal Andel (%)

Statsråd 195 61 30 134 70
Statssekreterare 275 59 20 216 80
Politiskt sakkunniga 580 230 40 350 60
Pressekreterare 280 109 38 171 62
Totalt 1 330 459 34 871 66

Tabell 4.2. Samtliga statsråd, statssekreterare, politiskt sakkunniga och 
pressekreterare i Regeringskansliet åren 1965-2006 fördelade på 
män och kvinnor (Källa: Egen databas)

Medelåldern bland de politiskt anställda är 40 år vid anställnings-
tillfället. Pressekreterarna och de politiskt sakkunniga är generellt 
några år yngre än statssekreterarna och statsråden när de anställs 
i Regeringskansliet. De har också relativt korta anställningstider, 
vilket säkerligen beror på att det ofta är yngre – och inte sällan 
3.  Se t.ex. Riksdagens revisorer 2001. 
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studerande – personer, som ofta ser tjänsten som en temporär anhalt 
i karriären.

Utbildningsmässigt bland de 1 330 politiskt anställda som fi nns 
med i vår databas dominerar universitetsutbildning med fi l kand 
som examen. I första hand rör det sig om allmän samhällsveten-
skaplig utbildning. Därnäst följer juristexamen, och i tredje hand 
kommer civilekonomexamen. 

När det gäller de politiska tjänstemännen har de, som nämndes 
tidigare, en anställningsform som innebär att de är kopplade till 
”sin” ministers uppdrag. Det innebär alltså att de kommer och går 
med ministern. Detta så kallade politikeravtal upprättades 1979 
för att reglera dessa, då nya, tjänster.4 De två grupper, eller posi-
tioner, som vi studerat närmare för denna rapport är statsråden och 
statssekreterarna. I det följande ska vi redogöra för fakta om dessa 
grupper innan vi går in på deras karriärvägar i nästa avsnitt.  

Statsråden
Mellan 1965-2007 har det totalt funnits 195 statsråd (med den se-
naste regeringen tjugofyra (två avgick strax efter regeringsskiftet). 
Av de 195 statsråden har 61 varit kvinnor och 134 män, vilket in-
nebär att andelen kvinnor totalt sett är 30 procent.

Medianålder vid första statsrådsposten är 48 år. Fjorton av stat-
sråden var 60 år eller äldre vid sin första statsrådspost, medan 
femton var trettiofem år eller yngre. Ulrica Messing var endast 28 
år när hon blev konsultativt statsråd i Arbetsmarknadsdepartementet 
1996. Sven Romanus är det statsråd som var äldst när han tillträdde, 
han var 70 år när han blev statsråd tillika chef för Justitiedeparte-
mentet mellan 1976 och 1979. Mediantiden som statsråd (avrundat 
till hela antal år) är 4 år 

Detta medeltal dras ner av de borgerliga regeringarna. Många 
statsråd satt endast mellan ett och tre år under perioden 1976-82 
beroende på de frekventa regeringsskiftena. Tilläggas bör att det 

4 Avtalet tillkom på grund av den nya situationen som regeringsskiftet 1976 ledde till. 
Det tidigare enhetliga begreppet “tjänstemän” delades upp i “politiska” och “opolitiska” 
tjänstemän. (DsB 1981:19) 
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fi nns ett betydande antal socialdemokratiska statsråd som har sut-
tit på en och samma statsrådspost under mycket lång tid. Ett tiotal 
statsråd har suttit på samma post tio år eller längre, och ytterligare 
tjugofem har suttit mellan sju och tio år (Gunnar Sträng är det 
statsråd som suttit längst med sina 31 år). 

Männen har således dominerat stort bland statsråden (70 procent) 
Andelen kvinnliga statsråd har emellertid ökat under senare år. 
Sverige fi ck sin första ”50/50-regering” 1994. Denna fördelning 
upprätthölls i stort under Göran Perssons regeringstid. Med regerin-
gen Reinfeldt har kvinnorna dock återigen blivit något färre än 
männen (9 av 22). När det gäller födelseort visar det sig att ungefär 
en tredjedel är födda i något av storstadsområdena (Stockholm, 
Göteborg eller Malmö), medan två tredjedelar är födda utanför. 
Den partipolitiska tillhörigheten domineras självklart av Social-
demokraterna med (61 procent), följt av moderaterna (16 procent), 
Folkpartiet (15), Centern (8) samt Kd (5). Tre av statsråden har varit 
opolitiska och ett har haft dubbelt partimedlemskap.

Utbildningsnivån för statsråden är hög. Hela 146 statsråd eller ca 
75 procent har någon form av akademisk utbildning; i denna siffra 
inbegrips allt ifrån enstaka universitetspoäng (de allra fl esta stat-
sråd som har angett ”universitetsstudier” har inte angett hur många 
poäng detta motsvarar så vi får anta att det kan röra sig om allt ifrån 
några enstaka poäng upp emot ett hundratal poäng som ändå inte 
motsvarar en akademisk examen) via akademiska examina som 
fi l kand eller motsvarande (här inbegrips till exempel lärar- och 
sjuksköterskeexamen), fi l mag eller motsvarande (här inbegrips till 
exempel pol mag, jur kand, civilekonom- och civilingenjörsexa-
men)  till fi l lic och fi l dr-examina (eller motsvarande). 

Det är endast tre statsråd som bara har genomgått folk- eller 
grundskola (2 procent). Elva statsråd som har gymnasiekompetens 
(eller motsvarande) (6 procent). Mellan åren 1965 och 2005 är det 
således endast 13 statsråd, motsvarande ungefär åtta procent som 
bara genomgått grund- och/eller gymnasieskola. Ett antal statsråd 
har genomgått utbildning vid folkhögskola eller motsvarande, fack-
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liga kurser, lantbrukskola eller har reservoffi cers- eller folkskol-
lärarexamen. Dessa 25 statsråd utgör tillsammans ca 14 procent. 

Om vi bara räknar dem som har en akademisk examen mot-
svarande fi l kand eller högre (110 statsråd) uppgår procentsiffran 
till drygt 62 procent. Hela 17 statsråd, vilket motsvarar nästan tio 
procent har en fi l lic eller fi l dr-examina eller motsvarande. Detta är 
måhända anmärkningsvärt eftersom denna procentsats är högre än 
den andel som (vi såg ovan) endast har grundskole-  eller gymnasie-
kompetens. Sammantaget visar detta att statsrådens utbildningsnivå 
måste sägas vara hög.  

Tidigare erfarenheter från Regeringskansliet, riksdagen och 
kommunalpolitik
Sextiosex statsråd (34 procent) har tidigare erfarenheter från  arbete i 
Regeringskansliet, och 116 (59 procent) har varit riksdagsledamöter 
innan de blev statsråd. Till detta kommer att ungefär 60 procent 
har erfarenhet från politiska uppdrag på kommunal nivå (primär- 
och/eller landstingskommuner). Hit räknas i princip alla tidigare 
erfaren heter från arbete i Regeringskansliet – från departements-
sekreterare och ”uppåt”. Även tidigare ambassadörskap och arbete 
som politisk tjänsteman räknas här. Till riksdagserfarenhet räknas 
att statsråden satt i riksdagen när de blev ministrar. 

Tidigare engagemang i partiorganisationerna
Har statsråden tidigare varit medlemmar i partiernas ungdomsför-
bund eller inte? 

Här har endast medlemskap i ungdomsförbunden räknats. Av de 
195 statsråden är det hela 109 som inte kan redovisa tidigare en-
gagemang i partiernas ungdomsförbund. Denna siffra motsvarar 56 
procent. Av dessa 109 har en handfull visserligen varit engagerade 
i studentförbund eller liknande (läs: Unga Örnar). Eftersom det 
saknas uppgifter om några statsråd, innebär detta att 80 statsråd 
eller 41 procent tidigare varit engagerade i ett ungdomsförbund. 
Med andra ord så verkar engagemang i partiets ungdomsförbund 
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inte vara nödvändigt för att bli aktuell för en statsrådspost, eftersom 
en majoritet av statsråden inte har varit engagerade där. 

Förutom ett engagemang i partiernas ungdomsförbund har hela 
75 procent av statsråden varit engagerade på något sätt i den egna 
partiorganisationen på lokal, regional eller central nivå. I detta 
räknas inte engagemang i ungdomsförbund, studentorganisationer 
eller kvinnoförbund. Med partiengagemang menas här om de har 
varit partiombudsmän, styrelseledamöter i arbetarekommuner och 
liknande, partisekreterare, internationella sekreterare, suttit i olika 
programkommissioner och liknande. Även om de suttit i partisty-
relser och verkställande utskott räknas in i detta. 

Ungefär en tredjedel av de kvinnliga statsråden har också varit 
engagerade i sina respektive kvinnoförbund. Något förvånande i 
sammanhanget är att ytterligare ett statsråd enligt materialet har 
varit engagerad i sitt partis kvinnoförbund, nämligen centerpar-
tisten Börje Hörnlund som var styrelseledamot i Centerpartiets 
kvinnoförbund mellan 1982 och 1985. Detta kan förklaras av att 
han satt där som representant för partistyrelsen.

Sammantaget kan vi teckna en grov bild av statsråden som ser 
ut så här: Det är en person mellan fyrtio och femtio år, idag nästan 
lika ofta en kvinna som man med hög utbildning. Han eller hon 
har oftast någon erfarenhet från politik på kommunal nivå eller 
som riksdagsledamot, eller har jobbat i Regeringskansliet. Han 
eller hon har också på något sätt varit engagerad i den egna parti-
organisationen innan utnämningen till statsråd. 

Statssekreterarna
Den andra toppositionen i departementen förutom statsrådet är 
statssekreteraren. 

Statssekreterarna är de högsta tjänstemännen i departementet 
samtidigt som de är med i den politiska ledningen. Detta innebär 
att denna position är statusfylld och inte sällan är språngbräda till 
andra toppjobb inom staten eller näringslivet. Detta har förstärkts 
av det s.k. politikeravtalet som senare kom att kompletterats med 
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särskilda villkor för statssekreterarna. Dessa fi ck ett slags garanti 
om likvärdig anställning vid entledigande. Tillägget gjordes för 
att statssekreterarna ansågs ha en särskilt kvalifi cerad position, 
med bland annat chefsansvar för de fast anställda tjänstemännen. 
Enligt statistiken kan ungefär fyra av tio statssekreterare förvänta 
sig en topptjänst i staten efter sin tid på departementet. Detta avtal 
ersattes 1994 av en tvåårig inkomstgaranti vilket fortfarande är 
den gällande ordningen. 

Totalt under den undersökta fyrtioårsperioden har det funnits 
275 statssekreterare (inräknat även kabinettssekreterare). Av dessa 
har det varit eller är 216 män och 59 kvinnor. Principen om ”en 
statssekreterare per statsråd” har hållit sig ganska väl genom åren. 
Under 2000-talet har statssekreterarna dock börjat öka i antal. I 
regeringen Persson var de 30 stycken. Och i regeringen Reinfeldt 
är de 32. Då antalet statsråd ligger kvar på 22, betyder det att det i 
dag går nästan en och en halv statssekreterare på varje statsråd.

Statssekreterarna har haft en medelålder på ca 44 år när de an-
ställts. Denna siffra har ökat något över tid. Den genomsnittliga 
åldern bland de statssekreterare som anställdes åren 2000-05 var 
46 år. Statssekreterarna har i medeltal suttit fem år på sin posi-
tion. Denna siffra blir emellertid en aning missvisande eftersom 
statssekreterarna under de borgerliga regeringsperioderna i allmän-
het satt under mandatperioden, dvs tre år eller mindre. Generellt sett 
har statssekreterarna hög utbildning. Så gott som alla har univer-
sitetsutbildning, och fl era av dem har också forskarstudier bakom 
sig. Ungefär 13 procent har magisterutbildningar eller licenciat- 
och doktorsexamen. När det gäller inriktning på utbildningen är 
det, där det är angivet i Statskalendern, fl est jurister (Jur kand) 
följt av allmän universitetsutbildning (Fil kand) och ekonomer 
 (Civilekonomer). 

Även när det gäller antalet statssekreterare har en betydande 
utjämning ägt rum mellan könen under senare år. Den första kvinnliga 
statssekreteraren utsågs så sent som under Fälldins trepartiregering 
1976-78. Men såväl Fälldins som Ola Ullstens regering 1978-79 
nöjde sig med en kvinnlig statssekreterare. I 1980-talets regeringar 
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pendlade sedan andelen utsedda kvinnliga statssekreterare mellan 
10 och 15 procent. Och i regeringen Bildt (1991-94) var bara tio 
procent av alla utsedda statssekreterare kvinnor. Under regerin-
gen Carlsson III (1994-96) steg andelen till 32 procent. Och bland 
de sammanlagt 72 statssekreterare som utsågs under regeringen 
 Persson (1996-2006) var 29 (40 procent) kvinnor. Även här har 
siffran sjunkit tillbaka något med regeringen Reinfeldt. Elva av 
dagens 32 statssekreterare (34 procent) är kvinnor.  

Politiker eller tjänstemän?
Idag är det för givet taget att statssekreterarna i Regeringskansliet 
delar statsrådens partipolitiska åskådning. Det hör till undantagen 
att någon statssekreterare hävdar sitt oberoende som opolitisk äm-
betsman, även om det sker ibland (Svd 980126). Ett tecken på att 
statssekreterarna ingår i den politiska ledningen av departementen 
är det s.k. politikeravtalet som innebär att dem som anställs på ett 
sådant avtal förväntas avgå när statsrådet avgår, oftast i samband 
med regeringsskiften. Men så har det inte alltid varit. I fl era av me-
moarböckerna skrivna av personer som själva varit statssekreterare 
poängteras att statssekreterarna under 1960-talet i första hand var 
opolitiska ämbetsmän med en obrottslig lojalitet med den sittande 
regeringen. Det är också så att de statssekreterare som hade parti-
färg lätt kunde pekas ut. Thage G Peterson menar t.ex. att det vid 
tidpunkten då han själv blev statssekreterare i Statsrådsberedningen 
var majoriteten av statssekreterarna opolitiska ämbetsmän eller 
icke socialdemokrater. Regeringen var alltså i praktiken i minoritet 
vid statssekreteraröverläggningarna (Peterson 1999). Pierre Vinde, 
som själv var statssekreterare i Finansdepartementet i Palmes första 
regering i början av 1970-talet skrev emellertid tvärtemot Peterson 
så här i en bok redan 1968 om styrningen av Sveriges centralför-
valtning: 
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”Även om rekryteringen är opolitisk fi nns det likväl en befattning 
som vanligen är politiserad, nämligen statssekreterarens. Denne som 
är departementschefens närmaste man och rådgivare, har normalt 
samma politiska åskådning som statsrådet. Det förekommer emellertid 
att även denna befattning besätts med en opolitisk tjänsteman. I stats-
ministerns kansli, som väsentligen har politiska uppgifter, är naturligt 
nog inte bara statssekreterarna utan även övriga tjänstemän rekryterade 
under beaktande av deras politiska kvalifi kationer. Det torde numera 
förutsättas att statssekreterarna ställer sin plats till förfogande vid ett 
regeringsskifte” (Vinde 1968 s 36-37).

Vid ett vittnesseminarium vid Södertörns högskola våren 2006 
om makten i kanslihuset menade den tidigare statssekreteraren 
Ulf Larsson att frågan om politiseringen av statssekreterarna är 
en gammal fråga som aktualiserades redan i början av 1900-talet. 
Denna fråga återkom i socialdemokraternas partistyrelse efter valet 
1932 men avslogs då. Men detta skedde ändå successivt när Tage 
Erlander blev statssekreterare 1938 i Socialdepartementet. Det de-
fi nitiva ställningstagandet till att statssekreterarfunktionen är en 
politisk funktion togs vid regeringsskiftet 1976 då statssekreterarna 
byttes ut (Bergström 1987). Numera är det så att statssekreteraren 
liksom de politiskt sakkunniga är helt knutna till statsrådet. Andelen 
statssekreterare som innehade partimedlemskap illustreras i nedan-
stående tabell som bygger på två studier om förvaltningstjänstemäns 
attityder, Anders Mellbourns avhandling från 1979 ”Byråkratins 
ansikten” och Gunnar Wallins m.fl . elitprojekt som samman fattades 
i ”Makthavare i fokus” 1999. Där kan vi se att endast knappt hälf-
ten av statssekreterarna var medlemmar i regerings partiet 1971, 
medan alla var det 1990. Vi kan också se en viss politisering av 
generaldirektörer och departementsråd under samma tidsperiod, 
medan partimedlemskap bland avdelningschefer i statsförvaltnin-
gen minskat något. 
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Utnämningar
Partimedlemskap i %   1971 1990
Statssek    46 100
GD     30 49
Depråd    22 36
Avdch    21 18 
(Mellbourn 1979, Wallin mfl  1999)

Funktionen som statssekreterare politiserades även till innehåll 
under perioden från slutet av 1960-talet. Viktigt i denna process 
var de gemensamma arbetsluncher som inrättades på initiativ av 
Ingvar Carlsson (Intervju med IC Södertörn). Där gavs bland  annat 
information från regeringens överläggningar. Då infördes även  
statssekreteraröverläggningar på internat där politisk planering, 
förberedelser för propositioner, oppositionens motioner, politiska 
utspel mm diskuterades. Thage G Peterson drev också linjen att 
varje statssekreterare åtminstone borde ha minst ett uppdrag i parti-
organisationen (Peterson 1999, s 122-125). Detta resulterade också 
i att stämningen och samarbetet mellan statssekreterarna blev allt 
bättre. Förre statsministern Göran Persson ger uttryck för den vikt 
som han anser att funktionen som statssekreterare har:

”Vi har haft några statsråd som blivit krossade därför att de inte fått 
rätt statssekreterare tidigare. Tar man in statsråd som inte har kansli-
huserfarenhet så måste man förse dem med statssekreterare som kan 
kanslihuset.…..statssekreterarkretsen är underskattad. Bakom varje 
framgångsrikt statsråd står en duktig statssekreterare. Och bakom varje 
statsråd som gör fi asko i RK står i regel en misslyckad statssekreterare...
Statssekreterarfunktionen är lika viktig som statsrådsfunktionen, så den 
har jag faktiskt haft en del uppfattningar om, och jag tycker vi har lyckats 
ganska bra där också” (Fichtelius 2007 s. 58).

Det framkommer också i skildringar om statssekreterarfunktionen 
att det är ett krävande jobb som tar både tid och energi. Inte sällan 
betyder arbetet oregelbundna arbetstider, sena kvällar och helger. 
Gösta Gunnarsson beskriver statssekreterarens roll efter maktskiftet 
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1976 då erfarenhet från kanslihuset i stort sett saknades av den 
tillträdande regeringen:

”Flera upplevde nog sitt nya arbete som mycket tufft. Statssekreterarrol-
len är krävande, i skärningspunkten mellan politik och administration. 
Några tappade säkert under de första veckorna några kilon”  (Gunnarsson 
2001, s. 225).

Ingvar Carlsson skriver också i sina memoarer om förhållandet till 
Kjell-Olof Feldt att de inte hade tid att utveckla någon personlig 
vänskap därför att jobbet som statssekreterare var så krävande och 
de båda var småbarnsföräldrar (Carlsson 2003, s. 200).

En grovt skissat bild av statssekreterarna är att det oftast är välut-
bildade män i 45-årsåldern som är mitt uppe i sina karriärer. De är 
medlemmar i sitt regeringsparti, men inte nödvändigtvis  politiskt 
engagerade. De arbetar några år innan de går vidare till andra 
chefs jobb i staten eller näringslivet. Arbetet som statssekreterare 
är tufft och krävande då man både är högste administrativt ansvarig 
i  departementet och statsrådets närmaste politiske rådgivare. 

I nästa avsnitt ska vi mer ingående redogöra för statsrådens och 
statssekreterarnas bakgrund och karriärvägar genom att dela upp 
dem i varje regering för sig och jämföra dem över tiden. 
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5. Statsrådens och statssekreterarnas bakgrund - 

 jämförelser över tiden och mellan regeringar

Hur ser då statsrådens och statssekreterarnas bakgrund ut, och 
hur skiljer de sig mellan regeringar? Dessa frågor ska besvaras i 
detta avsnitt i en redogörelse för basfakta om dem och deras bak-
grund. Dessutom ska vi jämföra detta mellan regeringar och peka 
på likheter, skillnader och trender som går att finna i materialet. 
Redovisningen i detta avsnitt sker för varje regering sedan 1957, 
vilket innebär att tretton regeringar ingår i materialet. 

Brottet mellan regeringarna definieras som då det skett 
regeringsskiften eller ombildningar, t.ex då moderaterna hoppade 
av regeringsarbetet 1981 eller då Olof Palme mördades 1986 och 
Ingvar Carlsson övertog statsministerposten. Vi har valt att följa 
denna indelning eftersom den är allmänt vedertagen (se t.ex. Berg-
ström 1987). Men samtidigt ger en sådan indelning vissa skevheter 
vid jämförelser av materialet p.g.a. antal ingående personer och de 
olika tidsintervall som regeringarna suttit. Exempelvis kommer 
det att bli en missvisande jämförelse mellan Ola Ullstens ettåriga 
folkpartiregering (regering 4) och Göran Perssons tolvåriga social-
demokratiska regering (regering 12), för att ta extremerna. Följande 
uppställning visar indelningen av de svenska regeringarna:

1. Tage Erlanders socialdemokratiska regering 1957-1969
2. Olof Palmes socialdemokratiska regering 1969-1976
3. Thorbjörn Fälldins koalitionsregering 1976-1978
4. Ola Ullstens folkpartistiska regering 1978-1979
5. Thorbjörn Fälldins koalitionsregering 1979-1981 
6. Thorbjörn Fälldins koalitionsregering 1981-1982
7. Olof Palmes socialdemokratiska regering 1982-1986
8. Ingvar Carlssons socialdemokratiska regering 1986-1990
9. Ingvar Carlssons socialdemokratiska regering 1990-1991
10. Carl Bildts koalitionsregering 1991-1994 
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11. Ingvar Carlssons socialdemokratiska regering 1994-1996
12. Göran Perssons socialdemokratiska regering 1996-2006 
13. Fredrik Reinfeldts koalitionsregering 2006-  

Självklart är det inte så i praktiken att de stora skillnaderna över tiden 
nödvändigtvis måste finnas mellan de formella regeringsskiftena. I 
fallet med den socialdemokratiska regeringsperioden mellan 1982 
och 1991 delas den ju formellt upp i tre regeringar (Palme II, Carls-
son I och II), men i praktiken är det samma personer med smärre 
justeringar som sitter på positionerna. På liknande sätt kan man 
resonera i flera av fallen. Så ett sätt att dela upp regeringarna är att 
istället gå efter regeringsperioder. Fram träder då sex regeringspe-
rioder som är den socialdemokratiska -76, den borgerliga  1976-82, 
den socialdemokratiska 1982-91, den borgerliga 1991-94, den so-
cialdemokratiska 1994-2006 samt den nuvarande borgerliga 2006-. 
Jämförelser kommer att ske mellan de olika  socialdemokratiska 
och borgerliga regeringsperioderna samt internt mellan de social-
demokratiska respektive borgerliga. 

En annan jämförelse som är intressant att göra är att istället för 
att dela upp perioderna i olika regeringar dela upp materialet i 
jämna tidsperioder. På detta sätt kan det vara möjligt att upptäcka 
likheter och skillnader över tiden som inte är partispecifika, utan 
mer en del av en allmän trend.  

Statsrådens antal, kön och ålder
Den första regering som detta material omfattar är Tage Erlanders 
regering som satt mellan 1957 och 1969. Under denna period fanns 
det trettio statsråd och tjugotvå statssekreterare, varav tio personer 
innehade båda positionerna. När det gäller könsfördelningen fanns 
det tre kvinnor bland statsråden: Alva Myrdal, Ulla Lindström och 
Camilla Ohdnoff, medan det bland statssekreterarna bara fanns 
män. Den genomsnittliga åldern på statsråden var 46 år och den 
genomsnittliga tid som de varit statsråd uppgår till 12 år. Att genom-
snittstiden som statsråd är så lång förklaras av det långa social-
demokratiska maktinnehavet och att flera ministrar suttit under 
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långa perioder. Gunnar Sträng satt allra längst, så mycket som 31 
år. Motsvarande siffror för statssekreterarna är 41 år och knappt 
5 år. När det gäller utbildningsnivå hade 40 procent av statsråden 
studerat på universitetsnivå, medan alla statssekreterarna hade uni-
versitetsstudier bakom sig. 

Vid Socialdemokraternas 24:e partikongress som hölls i Folkets 
hus i Stockholm 1969 valdes Olof Palme enhälligt till partiord-
förande som Tage Erlanders efterträdare. Han efterträdde också 
Erlander som statsminister vilket bekräftades vid en ceremoni 
på slottet i oktober samma år (Elmbrandt 1989). Vid valet året 
därefter fick socialdemokraterna 46,4 procent av rösterna och 163 
mandat i riksdagen. Tillsammans med VPK:s 17 mandat regerade 
de  vidare med Palme som statsminister. I nästföljande val 1973 
inträffade det säregna att de politiska blocken fick exakt lika  många 
mandat  175-175, vilket brukar benämnas jämviktsriksdagen  eller 
lotteririksdagen eftersom man fick ta till lottdragning i de fall 
som rösterna föll lika vid omröstningarna. Regeringen Palme satt 
kvar under perioden fram till 1976. Under Palmes första period 
som statsminister fanns det totalt 27 statsråd i regeringen och 28 
statssekreterare i Regeringskansliet. Fortfarande var endast femton 
procent av statsråden kvinnor och fortfarande var alla statssekrete-
rare män. Medelåldern för grupperna var 44 respektive 42 år, och 
den tid de suttit på posterna var 12 respektive 5 år. Det innebär att 
det skedde en viss föryngring bland statsråden. Inte minst Palme 
själv som var 42 år när han tillträdde som statsminister. Andra yngre 
statsråd som Palme lyfte fram var Anna-Greta Leijon, 34 år när hon 
utnämndes och Lena Hjelm-Wallén 31 år. Utbildningssnivån ökade 
bland statsråden från 40 till 64 procent universitetsutbildade.

1976 fick vi ett maktskifte i Sverige. Under sex år regerade fyra 
olika borgerliga regeringar, varav Thorbjörn Fälldin var statsminister 
i tre av dem. Den fjärde var en ren folkpartiregering som gjorde ett 
mellanspel 1978-79 med Ola Ullsten som statsminister. Den första 
av Fälldins koalitionsregeringar innehöll tjugo statsråd och tjugoen 
statssekreterare. Andelen kvinnor bland statsråden var 25 procent 
och bland statssekreterarna var alla män. Ännu hade ingen kvinna 
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fått förtroende som statssekreterare i Regeringskansliet. Medel-
åldern bland statsråden ökade till 50 år, och bland statssekreterarna 
var den fortfarande ca 42 år. Naturligt nog hade de nyutnämnda 
statsråden ingen erfarenhet som statsråd i någon regering, men 
den sammanlagda tiden som statsråd var i genomsnitt 4 år (alla 
regeringar inräknade). För statssekreterarna var genomsnittet tre år. 
En skillnad från tidigare regeringar var att färre statsråd var födda 
i storstadsområden. När det gäller universitetsutbildade ökade den 
något bland statsråden från 64 till 74 procent. Statssekreterarna hade 
som tidigare nästan uteslutande högre studier i bagaget.

Ola Ullstens folkpartiregering är en något främmande fågel i 
detta sammanhang. När Fälldins första trepartiregering föll på 
kärnkraftsfrågan fick Ullsten uppdrag att bilda regering trots att 
fler riksdagsledamöter röstade emot än för. Många av statsråden i 
 Ullstens regering saknade partipolitisk förankring och hämtades från 
tjänstemannakretsar. Intressant nog fick vi under Ullstens regerings
tid de första kvinnliga statssekreterarna i Margaretha Hegart och 
Kerstin Anér. Andelen kvinnor bland statsråden var ca 31 procent, 
dvs dubbelt så stor andel som för statssekreterarna. Medelåldern 
var för statsråden drygt 51 år och för statssekreterarna 40 år. Drygt 
tre fjärdedelar av statsråden hade universitetsutbildning.

Efter valet 1979 fick Thorbjörn Fälldin ånyo förtroendet att bilda 
regering. Det resulterade i en trepartiregering med Centern, Moder-
aterna och Folkpartiet som hade ett mandat mer än oppositionen (S 
och VPK). Under Fälldins andra regering satt sammanlagt 21 stats-
råd och tjugo statssekreterare. Kvar från Ullstens Folkpartiregering 
fanns bara fem statsråd, varav Ullsten själv blev utrikesminister. An-
delen kvinnor var 24 procent, något lägre än i Ullstens föregående 
regering. Nya kvinnor i regeringen var  Elisabeth Holm och Karin 
Andersson. Elisabeth Palm var ensam kvinna bland statssekrete-
rarna. Medelåldern för de tillträdande stats råden låg på 48 år, medan 
statssekreterarna hade en medelålder på 41 år. En stor förändring 
var att endast knappt en tiondel av de nya statsråden var födda i 
storstad, vilket kan ses som ett utslag av centerns koppling till 
landsbygden och lantbruket.
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Moderaterna lämnade Fälldins andra regering efter en strid i mar-
ginalskattefrågan. Efter flera turer bildade Fälldin sin tredje regering 
bestående av Centerpartiet och Folkpartiet, och till skillnad från 
Fälldins tidigare regeringar var denna en minoritetsregering. Den 
bestod av arton statsråd, varav tio kom från Centern och sju från 
Folkpartiet. Justitieministern Carl Axel Petri var opolitisk och hade 
tidigare suttit i Ullstens regering. Andelen kvinnor var ungefär lika 
stor som i de tidigare regeringarna, 28 procent liksom medelåldern, 
49 år. Statssekreterarna i Fälldins tredje regering var sjutton, varav 
två kvinnor. Endast fem statsråd och fem statssekreterare tillkom 
från Fälldins förra regering, medan sju respektive nio försvann. 

Efter valet 1982 återtog Socialdemokraterna regeringsmakten 
med Olof Palme som statsminister. Denna gång kunde Palme själv 
utse alla statsråd, utan att ”ärva” dem från någon företrädare. Palmes 
regering satt även över nästa val ända fram till mordet 1986, då 
Ingvar Carlsson tog över. Under Palmes andra regeringsperiod satt 
sammanlagt 25 statsråd och 26 statssekreterare. Endast 12 procent 
av statsråden var kvinnor, vilket är mindre än de tidigare borger-
liga regeringarna. Drygt elva procent, eller två statssekreterare var 
kvinnor, Kerstin Niblaeus och Monica Andersson. Medelåldern 
bland statsråden var en aning lägre än i de borgerliga regeringarna 
och många av dem hade tidigare erfarenhet från statsrådsposter. 
Flera veteraner fanns med i Palmes laguppställning, bl.a. Svante 
Lundqvist, Hans Gustavsson och Sten Andersson. En förändring 
jämfört med Fälldins regeringar var att en större andel, fyra gånger 
så många, av statsråden var födda i storstadsområden.

Efter Olof Palmes död övertog Ingvar Carlsson posten som 
 socialdemokraternas partiordförande och statsministerposten. Detta 
var den första av Carlssons tre regeringar där han ”ärvde” statsråden 
från Palmes regering. Under Carlssons första regering fanns det 
trettiofyra statsråd och fyrtioen statssekreterare, varav tretton per-
soner innehade båda positionerna. När det gäller könsfördelningen 
var andelen kvinnor bland statsråden ungefär en fjärdedel, medan 
var tionde statssekreterare var kvinna. Kvinnor som kom in under 
denna period var Margot Wallström, senare EU-kommissionär och 
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utpekad som kandidat till ordförandeposten i Socialdemokraterna 
samt Laila Freivalds som kom att ha flera tunga ministerposter i 
framtida regeringar. Den genomsnittliga åldern på statsråden var 
47 år och den genomsnittliga tid som de varit statsråd uppgick till 
7 år. Motsvarande siffror för statssekreterarna är 39 år och drygt 
4 år. När det gäller utbildningsnivå hade 76 procent av statsråden 
studerat på universitetsnivå, medan de flesta statssekreterarna hade 
universitetsstudier bakom sig. Här saknas uppgift på sex personer 
varför siffran är något osäker. Knappt hälften av statsråden kommer 
från någon av storstadsregionerna.

Ingvar Carlssons första regering avgick när den inte fick igenom 
ett krispaket i riksdagen. Carlsson fick sedermera i uppdrag att bilda 
en ny regering som skulle sitta fram till valet 1991. I princip var 
detta samma regering som återkom, men behandlas här formellt 
som en ny. I Carlssons II:a satt sammanlagt tjugotvå statsråd och 
trettioen statssekreterare. 

Efter nio år i regeringsställning förlorade Socialdemokraterna 
regeringsmakten efter att ha tappat över fem procent av rösterna. 
Carl Bildt fick uppdrag att bilda en borgerlig regering med så bred 
majoritet som möjligt. Ett nytt parti, Ny demokrati, hade kommit 
in på den svenska politiska arenan och tagit nästan sju procent av 
rösterna. Resultatet blev en koalitionsregering med fyra partier 
som inte hade egen majoritet i riksdagen, utan fick lita sig på  Ny 
demokrati som vågmästare. I Bildts regering ingick sammanlagt 21 
statsråd och 32 statssekreterare, med respektive andel kvinnor 38 
och 9 procent. Medelåldern för statsråden var drygt 46 år och för 
statssekreterarna drygt 44 år. De allra flesta från båda grupperna 
hade utbildning på universitetsnivå.

I valet 1994 lyckas socialdemokraterna återerövra regerings-
makten efter att ha ökat nästan åtta procent från förra valet. Ny 
demokrati åkte ur riksdagen och Miljöpartiet återkom. Fram till sin 
avgång 1996 utsåg Ingvar Carlsson 22 statsråd och under samma 
period arbetade 28 statssekreterare i Regeringskansliet. Det är under 
denna mandatperiod som Carlsson lanserade begreppet ”varannan 
damernas” som innebar att minst hälften av regeringen skulle bestå 
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av kvinnor. Detta är första gången vi ser en fullt jämställd regering. 
Bland statssekreterarna var ungefär en tredjedel kvinnor, vilket 
är en ökning jämfört med tidigare. En skillnad är att statsråden i 
genomsnitt var fyra år yngre än i den tidigare regeringen, och färre 
hade universitetsutbildning.

Göran Persson tillträdde som partiledare för Socialdemokra-
terna och som statsminister för regeringen 1996. Det blev bör-
jan på ett långt regeringsinnehav. Under de tio år som Persson 
var statsminister befann sig 48 statsråd och 72 statssekreterare 
i Regeringskansliet. Andelen kvinnor bland statsråden minskade 
något medan den ökade ungefär lika mycket bland statssekreterarna 
till 40 procent. Medelåldern bland statssekreterarna var något år 
högre än för statsråden. 

I valet 2006 segrade den s.k. borgerliga alliansen med liten mar-
ginal och moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt fick uppdraget 
att bilda regering. Nästan direkt fälldes två av ministrarna, vilket 
gör att det hittills har funnits 24 statsråd och 33 statssekreterare i 
Reinfeldts regering. Nästan hälften av statsråden och en tredjedel 
av statssekreterarna är kvinnor. 

En uppenbar förändring över tiden är att andelen kvinnor ökat 
bland statsråden. Från de första kvinnliga pionjärerna i Erlanders 
regering som Alva Myrdal, Ulla Lindström och Camilla Ohdnoff är 
det numer självklart att sträva efter varannan damernas. Detta var ett 
av Ingvar Carlssons vallöften inför valet 1994, vilket han sedermera 
genomförde. Dessutom blev Birgitta Dahl talman och Anita Gradin 
förordades som EU-kommissionär när kommissionens ordförande 
ville ha en förhandsnominering (Carlsson 2003). Kön är numer en 
naturlig aspekt att beakta vid utnämningar av statsråd. Den stör-
sta förändringen skedde också vid Ingvar Carlssons tillträde som 
statsminister 1994, men vi kan se att andelen kvinnor generellt var 
högre under den borgerliga regeringsperioden 1976-82 än före och 
efter denna. Allra sämst i detta avseende var Palmes andra regering 
(bortsett från Erlanders) med bara tolv procent kvinnor. 

Åldersmässigt går det att urskilja två intressanta ”brott” över 
tiden. Det ena är att medelåldern under den borgerliga perioden 
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1976-82 generellt var högre än under någon annan regeringsperiod. 
Det andra är det tydliga ”generationskifte” som Carlssons regering 
1994 uppvisar. Jämfört med sina egna tidigare regeringar sänktes 
medelåldern med nästan fyra år, vilket beror på att många av de 
äldsta statsråden trädde tillbaka och nya yngre kom fram. De äldsta 
i Carlssons III:a var han själv och Tage G Peterson, födda 1934 
(60 år) resp. 1933 (61 år), och de yngsta Ylva Johansson (30 år), 
Anna Lindh och Mona Sahlin (båda 37 år). 

Det antal år som statsråden suttit på sina poster beror självklart 
på regeringsinnehavet och mandatperioderna. Men den stora skill-
naden ligger i de mycket långa perioderna under Erlanders och 
Palmes första regeringar och de senare avsevärt kortare. En bra 
jämförelse är Erlanders tolvåriga regeringsperiod där genomsnitts-
tiden för statsråden var tolv år och Göran Perssons regeringsperiod 
som omfattar tio år och där genomsnittet för statsråden är knappt 
sex år. Tiden mellan dem har halverats, vilket troligen inte är en 
slump. Omsättningshastigheten på statsråd har ökat med tiden och 
kan bl.a. bero på att utsattheten, det allt högre tempot i politiken 
och att den mediala granskningen är mycket hårdare idag än för 
trettio år sedan. 

När det gäller födelseort har detta varierat ganska mycket över 
tiden. Mest storstadsorienterad var Palmes andra regering med 
nästan hälften födda i storstadsregionerna. Här skiljer sig de borger-
liga regeringarna ut, mest 1976-82 men även den nuvarande och i 
viss mån Bildtregeringen. Det är lätt att inse att många centerpar-
tister oftast är födda utanför storstadsregionerna och därför drar ned 
siffran, men detta gäller också för de andra borgerliga partierna. 
Utbildningsmässigt kan man generellt säg att utbildningsnivån legat 
på samma nivå sedan i mitten av 1970-talet. Bildtregeringen skiljer 
ut sig genom att vara den regering som haft högst andel univer-
sitetsutbildade. Den var enligt honom själv ”den mest kompetenta 
regering vi haft i Sverige” (Isaksson 1994). Om man menar att 
utbildningsnivå och kompetens betyder samma sak är det alltså 
formellt sett korrekt att påstå detta. Det var bara Birgit Friggebo 
med folkhögskoleutbildning och centerpartisten Karl-Erik Olsson 
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som utmärkte sig genom att inte ha någon akademisk titel. Nedan-
stående tabell visar sammanfattningsvis utvecklingen över tiden när 
det gäller antal statsråd, könsmässig fördelning, ålder, år på post, 
andel född i storstadsområden och utbildningsnivå.

 

Antal
Andel 

kvinnor % Ålder
År på
 post

Född i 
storstad

Universitets-
utb %

1 Erlander 26 11,5 46 12 28 40

2 Palme I 27 15 44 12 41 64

3 Fälldin I 20 25 50 4 15 74

4 Ullsten 19 31,5 51,5 2,5 31,5 78

5 Fälldin II 21 24 48 4 9,5 80

6 Fälldin III 18 28 49 3,8 11 76

7 Palme II 25 12 46 8,5 44 67

8 Carlsson I 30 33 46 8 33 76

9 Carlsson II 21 38 46 7,5 38 78

10 Bildt 21 38 46,5 3,5 24 90

11 Carlsson III 22 50 42,5 8 27 77

12 Persson 48 46 45 5,7 37,5 79

13 Reinfeldt 24 46 45 1,2 16,5 80

Tabell 5.1. Statsrådens antal, ålder, kön och utbildningsnivå

Statssekreterarnas antal, kön och ålder
När det gäller statssekreterarna har andelen kvinnor bland dem vari-
erat kraftigt över tiden. Långt in på 1970-talet var detta en manlig 
bastion som inte såg en enda kvinna bland sig trots att det under 
samma tid funnits ett antal kvinnor på statsrådssidan. De första 
kvinnliga statssekreterarna kom in under Ullstens enpartiregering 
1978-79, och har sedan varit mellan 5 och 16 procent fram till 
Carlssons jämställda regering 1994. Bland statssekreterarna var 
det emellertid inte varannan damernas, utan ”var tredje damernas”. 
Som mest har det funnits 40 procent kvinnliga statssekreterare 
under Göran Perssons regering, men är nu tillbaka på en tredjedel 
i Reinfeldts. Att det gått så långsamt med den numerära jämställd-
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heten bland statssekreterarna kan till viss del förklaras av den osyn-
lighet som präglat yrkesrollen. Statsråden är ju ansiktet utåt och där 
finns det ett politiskt värde i sig att visa upp en jämställd regering. 
Men inom det egna kansliet är det svårare att utmana de manliga 
strukturerna. Enligt Regeringskansliets årsbok arbetar fler kvinnor 
än män, 58 mot 42 procent i Regeringskansliet (Regeringskansliets 
årsbok 2005 s. 160), men könsfördelningen ser olika ut mellan de 
olika personalgrupperna. Det finns stora skillnader i kategorierna 
’baspersonal’ och ’chefer’. Bland baspersonal är andelen kvinnor 
76 procent, och bland chefer 34 procent. Det går möjligen därför 
att förklara att andelen kvinnor bland statssekreterarna följer de 
allmänna könsstrukturer som finns för övrigt i kansliet. Då stats
råden rekryterar sina egna statssekreterare kan man också se ett 
samband mellan kvinnliga statsråd och statssekreterare. Det är för-
modligen ingen slump att andelen kvinnliga statssekreterare har 
varit högst under de senaste regeringarna då andelen kvinnliga 
statsråd varit som högst.

Medelåldern hos statssekreterarna har ökat över tiden. Den låg 
relativt stabil på strax över fyrtio år fram till 1990 och har sedan 
ökat för att nu ligga på 45 år. Detta har förmodligen att göra med 
statssekreterarnas roll som högste administrative chef i departe-
menten och samtidigt förmedlande länk mellan den politiska lednin-
gen och den administrativa staben. Det kan helt enkelt bero på den 
ökade komplexiteten i arbetet och i ärendena som kräver en större 
erfarenhet och kompetens än vad som krävdes för trettio- fyrtio 
år sedan. Inte minst Regeringskansliets storlek har ökat kraftigt 
sedan dess, medan antalet statssekreterare i stort sett ligger kvar 
på samma nivå. Visserligen har också de politiskt sakkunniga och 
assistenterna ökat, men resultatet är ändå att statsekreterarna är chef 
för en större personalstyrka än tidigare. Resonemanget utgår alltså 
ifrån att det finns ett samband mellan kompetens och erfarenhet 
och ålder, vilket inte alltid behöver vara fallet. 

När det gäller antal år på posten som statssekreterare varierar de 
med mandatperioderna, och sammanfaller ganska väl med dem. 
Under de senaste regeringarna har de varit ungefär 4 år. Detta 
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visar att posten som statssekreterare inte är en ”livstidspost” eller 
”slutstation” i karriärer, utan förmodligen en språngbräda till andra 
jobb och positioner. En genomsittlig statssekreterare som är drygt 
fyrtio år och arbetar i genomsnitt fyra år på den posten befinner 
sig i sina bästa år för ett kvalificerat arbete nästan var som helst. 
De har oftast också en hög utbildning. I tabellen saknas exakta 
siffror under de senaste regeringarna, eftersom det har varit svårt 
att hitta uppgifter om detta i källorna. Men generellt kan man säga 
att statssekreterarna är en högutbildad grupp som ofta också har 
forskarstudier i bagaget.

Antal
Andel

kvinnor % Ålder År på post Universitetsutb %

1 Erlander 16 0 41 4,9 100

2 Palme I 28 0 42 5 94

3 Fälldin I 21 0 42 3 95

4 Ullsten 19 16 40 2,9 100

5 Fälldin II 20 5 41 3,5 95

6 Fälldin III 17 12 43 3 94

7 Palme II 26 12 41 4,4 100

8 Carlsson I 33 12 42 5 90-100

9 Carlsson II 25 16 44 3,9 90-100

10 Bildt 32 9 45 2,3 75-100

11 Carlsson III 28 32 45 4 94-100

12 Persson 72 40 46 3,7 86-100

13 Reinfeldt 33 33 45 1

Tabell 5.2. Statssekreterarnas antal, ålder, kön och utbildningsnivå

Statsrådens och statssekreterarnas bakgrund 
Många av statsråden i Erlanders regering 1957-68 har liknande 
bakgrund. Knappt hälften har varit engagerade i partiets ungdoms-
förbund. Flera har haft framträdande poster i SSU, som t.ex. Torsten 
Nilsson, utrikesminister, som var ordförande mellan 1934-1940 
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och Bertil Löfberg som var ordförande mellan 1952-1958. Drygt 
hälften av statsråden har också förutom engagemang i SSU varit 
engagerade i partiarbetet. Sådant kan t.ex. vara att ha arbetat på 
partiexpeditionen, i partiets riksdagskansli eller i något lokalt för-
bund. Exempel är Sven Andersson och Sven Aspling som varit 
partisekreterare, eller Svante Lundqvist som var engagerad i lokal-
politiken i Eskilstuna. När det gäller statssekreterarna kan vi se 
att de allra flesta har erfarenhet av arbete i Regeringskansliet. Så 
många som en fjärdedel har också arbetat internt i partiet, medan ett 
fåtal har varit engagerade i ungdomsförbund, har suttit i riksdagen 
 eller varit engagerade i kommunalpolitik. Bland de statssekreterare 
som var öppet politiskt engagerade kan nämnas Ingvar Carlsson, 
 Kjell-Olof Feldt och Jan O Karlsson, alla sedermera statsråd och 
tunga s-politiker. Andra var kanske lika politiska även om de inte 
blev statsråd som till exempel Valfrid Paulsson, sedermera mångårig 
generaldirektör för Naturvårdsverket och aktiv miljödebattör samt 
Sven-Göran Olhede, generaldirektör för Vägverket.

Under Palmes första regeringsperiod var den vanligaste bak-
grunden bland statsråden arbete i riksdagen och att ha arbetat internt 
i partiet. Därefter är erfarenhet från arbete i Regeringskansliet och 
ungdomsförbundet ungefär lika vanligt. Närmast efter detta kom-
mer erfarenhet från kommunalpolitik samt i mindre omfattning 
facklig bakgrund. Förändringarna bland statsråden är inte så stora 
från Erlanders tid eftersom Palmes regering innehöll flera av Er-
landers gamla ministrar. När det gäller nyutnämningar stod Palme 
för åtta sådana under sin första regeringsperiod. Statssekreterarna 
hade fortfarande en stark förankring i Regeringskansliet med knappt 
åttio procent med erfarenhet därifrån. Ungefär lika många hade 
erfarenhet från ungdomsförbund, internt partiarbete, kommunal-
politik och från övriga statsförvaltningen. Några av statssekreterare 
som kom in under denna period och som sedan hamnade på andra 
poster i staten och politiken är Bengt Dennis, Allan Larsson, Hans 
Dahlgren, Anders Thunborg och Ove Rainer.

När det gäller statsråden i Fälldins första regering hade nästan 
alla uteslutande bakgrund från det egna partiet och riksdagen. Åttio 
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procent hade också varit kommunalpolitiker vid olika tidpunkter. 
Över hälften hade också en bakgrund i ungdomsförbunden. För 
statssekreterarna var arbete i Regeringskansliet en vanlig bakgrund. 
En skillnad från tidigare i statssekreterarnas bakgrund i Fälldins 
första regering var att nästan en tredjedel hade erfarenhet från privat 
verksamhet. Exempel på sådana är Rolf Skillner som var personal-
direktör på Astra, Robert Nilsson som var direktör på LRF och vice 
vd på Nordstjernan Johan Nordenfalk.

I Ullstens folkpartiregering hämtades många av statsråden uti-
från. Trots detta hade så många som 13 av 19 bakgrund i det interna 
partiarbetet i Folkpartiet och 8 av 19 erfarenhet från partiets ung-
domsförbund. Nästan hälften satt i riksdagen och sextio procent 
hade erfarenhet från kommunalpolitik. Statssekreterarnas bakgrund 
fanns främst i Regeringskansliet och kommunalpolitiken. Tre av 
dem arbetade eller hade arbetat inom partiorganisationen, tre kom 
från privat verksamhet och tre satt i riksdagen. 

När det gäller statsrådens bakgrund i Fälldins II:a kan vi konsta-
tera att så stor andel som 91 procent hade erfarenhet från partiarbete 
och lika många från kommunalpolitik. Över hälften hade också en 
bakgrund i partiernas ungdomsförbund. En övervägande andel, 
76 procent, hade också suttit eller satt i riksdagen. Däremot hade 
väldigt få av dem erfarenhet från statsförvaltningen eller Regerings-
kansliet. För statssekreterarna hade över hälften erfarenhet från 
Regeringskansliet, eftersom flera av dem var statssekreterare ända 
från Fälldins första regering. Exempel på sådana personer är Bert 
Levin i Utbildningsdepartementet och Rolf Skillner i Budget-
departementet. Hans Blix gjorde dessutom ett mellanspel som 
utrikes minister i Ullstens regering mellan sina statssekreterarposter 
i Fälldins regeringar. Bakgrunden är i övrigt ganska blandad när 
det gäller statssekreterarna. En fjärdedel hade bakgrund i ungdoms-
förbunden, och en femtedel hade erfarenhet från respektive kom-
munalpolitik och privat verksamhet.

När koalitionsregeringen sprack och moderaterna lämnade 
regeringen ersattes de av center- och folkpartister. Liksom t idigare 
hade statsråden en stark politisk förankring. Som tidigare hade 
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de allra flesta arbetat i partiorganisationen, satt eller hade suttit 
i riksdagen samt hade erfarenhet från kommunalpolitik. Sextio 
procent hade erfarenhet från partiernas ungdomsförbund. Bland 
statssekreterarna ökade andelen som hade erfarenhet från RK, vilket 
är naturligt eftersom detta var den fjärde i raden av borgerliga 
regeringar och fler personer då fått ”läroår” som politiskt sakkun-
niga och från partiernas samordningskanslier. Ungefär samma an-
del, runt 20 procent hade erfarenhet från ungdomsförbund, arbete 
i partiorganisationen och kommunalpolitik.  

När det gäller statsrådens bakgrund i Palmes andra regeringspe-
riod hade många arbetat i partiorganisationen (72 procent), medan 
knappt hälften hade erfarenhet från ungdomsförbund, riksdag och 
kommunalpolitik. Trettiosex procent hade arbetat i Regeringskansli-
et, medan sexton procent hade bakgrund i facket. Jämfört med de 
borgerliga regeringarna närmast innan hade således statsråden en 
svagare politisk koppling till riksdag och kommunalpolitik. Fler än 
tidigare hade emellertid erfarenhet från Regeringskansliet, vilket 
också gällde för många av statssekreterarna. I övrigt hade flera 
bakgrund i statsförvaltningen, och några från landsting, kommu-
nalpolitik, partiorganisation och ungdomsförbund. 

När Ingvar Carlsson tog över som partiledare och statsminister 
efter mordet på Olof Palme förändrades inte sammansättningen 
särskilt mycket. En mindre ombildning ägde emellertid rum un-
der hösten 1986 och efter valet 1988. Därför ser bakgrunden hos 
Carlssons första regeringar ungefär likadana ut eftersom det i stort 
är samma personer. Noterbart är emellertid att mindre än hälften 
hade någon bakgrund i ungdomsförbunden, medan endast drygt 
hälften hade arbetat inom partiet. Däremot var det vanligt med 
bakgrund i riksdagen och som kommunalpolitiker. Allt fler hade 
bakgrund som politiskt sakkunniga från regeringskansliet. Bland 
statssekreterarna hade nästan var tredje gått den vägen. Många 
hade också i övrigt bakgrund från Regeringskansliet, 27 procent 
av statsråden och 61 procent av statssekreterarna. För Statssekrete-
rarna var Regeringskansliet en vanlig tidigare arbetsgivare. Hela 
72 procent hade tidigare erfarenhet därifrån. 
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Vid valet 1991 fick Sverige åter en borgerlig regering med Carl 
Bildt som statsminister. Bakgrunden hos statsråden i Bildts regering 
var starkt partipolitisk. Så stor andel som 90 procent hade bak-
grund i det egna partiarbetet och över 60 procent hade bakgrund 
i ungdomsförbunden. Detta är en större andel än i Carlssons ti-
digare regeringar. Vidare hade tre fjärdedelar riksdagserfarenhet 
och nästan lika många hade bakgrund i kommunalpolitik. För 
statssekrete rarna är de stora skillnaderna att bara en tredjedel eller 
11 personer hade bakgrund i Regeringskansliet, vilket var mindre 
än tidigare regeringar. De var också mer partipolitiska än tidigare 
då fem hade bakgrund i ungdomsförbuden och sex erfarenhet från 
arbete i det egna partiet. Fler hade också bakgrund i privat verk-
samhet än i tidigare socialdemokratiska regeringar.

Statsrådens bakgrund i Ingvar Carlssons regering som tillträdde 
efter valet 1994 skiljer sig en del från Bildtregeringen. Fler hade 
erfarenhet från Regeringskansliet och något färre hade bakgrund i 
det egna partiet från arbete eller ungdomsförbund. När det gäller 
statssekreterarna hade de flesta en bakgrund i Regeringskansliet, 
vilket inte var fallet i Bildts regering. Många, 10 stycken, var också 
tidigare politiskt sakkunniga.

I Göran Perssons regering var den vanligaste bakgrunden hos 
statsråden i tur och ordning kommunalpolitik, riksdagsarbete, arbete 
i partiet, Regeringskansliet och ungdomsförbundet. Det var alltså 
vanligare att ha erfarenhet från Regeringskansliet än från SSU bland 
statsråden i Perssons regering. Tio av statsråden hade erfarenhet 
som politisk sakkunnig. Statssekreterarna var mer politiska än i 
Carlssons tidigare regeringar. Hälften av dem hade varit politiskt 
sakkunniga och en tredjedel av dem hade bakgrund i ungdoms-
förbundet eller i partiarbetet. Fler än tidigare hade också facklig 
bakgrund.

Detta skiljer sig en aning åt från den nuvarande regeringen där 
bakgrunden hos statsråden finns i riksdagen, kommunalpolitiken, 
det egna partiet och ungdomsförbunden. En fjärdedel har bakgrund 
från Regeringskansliet och en femtedel har varit politiskt sakkun-
niga. Statssekreterarna är likaså i högre grad politiska än i tidigare 
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regeringar. Trettio procent har bakgrund i ungdomsförbunden och i 
det egna partiarbetet, medan 27 har kommunalpolitisk erfarenhet. 
Sju av dem har också varit politiskt sakkunniga. Både fler statsråd 
och statssekreterare har erfarenhet från privat verksamhet än i den 
föregående regeringen.

Statsrådens bakgrund – proffspolitiker
När det gäller bakgrunden hos statsråden finns det ett antal intres-

santa förändringar och skillnader över tiden. En första skillnad man 
kan notera är att bakgrund inom det egna partiet skiljer sig åt mellan 
borgerliga och socialdemokratiska regeringar. De borgerliga stats-
råden har i högre utsträckning haft jobb i den egna partiorganisatio-
nen. Detta hänger också ihop med aktivitet i ungdomsförbunden. 
Det är generellt högre andel av statsråden i borgerliga regeringar 
som har bakgrund i sitt ungdomsförbund. Detta kan tyckas en aning 
märkligt eftersom särskilt SSU brukar utmålas som en av de stora 
fostrarna och plantskolorna för framtida socialdemokratiska poli-
tiker. Av denna studie kan vi sluta oss till att det är ännu mer så för 
de borgerliga partiernas ungdomsförbund. Särskilt Bildtregeringen 
och den nuvarande Reinfeldtska regeringen skiljer ut sig med drygt 
sextio procent av statsråden som varit engagerade i ungdomsför-
bunden. Såväl Bildt som Reinfeldt kan väl sägas vara representanter 
för dessa. När det gäller arbete i partiorganisationen utmärker sig 
Fälldinregeringarna med 95, 91 och 89 procent av statsråden med 
bakgrund i partiarbete, och kan enbart matchas av Bildts regering 
där 90 procent hade bakgrund i partiarbete. 

När det gäller erfarenhet från riksdagsarbete bland statsråden 
har det funnits en diskussion där det påstås att regeringen blir allt-
mer frikopplad från riksdagen, och att detta i så fall skulle vara 
ett demokratiskt problem (Ruin 2007). Vi kan se att detta varierar 
ganska mycket mellan olika regeringar. Sämst i detta avseende 
är Ullstens folkpartiregering, Palmes andra regering och Göran 
Perssons regering, alla med 48 procent av statsråden som har suttit 
i riksdagen. Bäst i detta avseende är Fälldins första regering där 90 
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procent hade erfarenhet från kammaren. Det är svårt att se någon 
trend över tiden. Snarare är det så att statsråden i de borgerliga 
regeringarna generellt har haft större erfarenhet från riksdagen än 
de socialdemokratiska.

Kommunalpolitik framstår som en viktig bakgrund och erfa-
renhet hos statsråden överlag. Återigen skiljer sig de borgerliga 
ut sig med en högre andel som har kommunalpolitisk bakgrund, 
medan det skiljer sig ganska mycket åt mellan de socialdemokra-
tiska regeringarna.

En intressant trend som uppvisar en ökning över tiden är att 
erfarenheten som politiskt sakkunnig blir allt vanligare. I de två 
senaste regeringarna har en andel på 21 procent av statsråden varit 
politiskt sakkunniga. Detta kan också sättas i samband med bak-
grund i Regeringskansliet. Där finns det stora skillnader över tiden 
och skiljer sig uppenbart mellan socialdemokratiska och borgerliga 
regeringar. Det är vanligare att socialdemokratiska statsråd har bak-
grund i eller erfarenhet av arbete i Regeringskansliet, vilket långt 
ifrån är oviktigt. Det handlar om hur regeringsdugligt en regering 
är vid ett maktskifte, och hur man klarar av att hantera procedu-
rerna och beslutsprocesserna i kanslihuset. I Fichtelius intervjubok 
med Göran Persson beskriver Persson hur man ska lämna över 
underlaget för budgeten till den nytillträdda borgerliga regeringen 
(Fichtelius 2007). Det visar sig att det saknas en person för detta, 
och Perssons slutsats är att man inte tänkt igenom detta ordentligt. 
Överlämnandet sker till statsministern som uppenbarligen inte är 
rätt person för detta eftersom det handlar om budgettekniska de-
taljer som är avsedda för någon handläggare. Detta anknyter till 
diskussionen om ”äntringsstyrkor” vid maktskiften, som innebär 
att man planerar hur övertagandet av Regeringskansliet ska gå 
till (Bergström 1987). I det sammanhanget spelar erfarenhet från 
tidigare arbete i Regeringskansliet roll. Särskilt problematiskt var 
det 1976 då de borgerliga i Fälldins första regering hade mycket 
begränsad erfarenhet därifrån (Ibid). Få av de borgerliga visste inte 
ens var departementen låg (Bergström 2001) Detta ser vi i siffrorna 
i tabellerna där endast 5 procent av statsråden och 48 procent av 
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statssekreterarna hade sådan. Motsvarande siffror för den nuvarande 
regeringen är 25 respektive 55 procent.
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1 Erlander 58 - 65 46 - 54 12 - 8 46

2 Palme I 59 - 59 37 0 48 19 8 8 41

3 Fälldin I 95 - 90 80 5 5 0 10 10 55

4 Ullsten 69 - 48 63 11 26 0 21 16 42

5 Fälldin II 91 - 76 91 10 10 0 29 19 57

6 Fälldin III 89 - 83 83 11 11 0 28 17 50

7 Palme II 72 - 48 48 4 36 16 4 8 44

8 Carlsson I 63 3 57 50 17 27 17 7 7 47

9 Carlsson II 57 5 62 48 5 33 19 14 10 43

10 Bildt 90 14 76 67 0 24 0 14 14 62

11 Carlsson III 50 9 59 41 0 36 14 14 9 50

12 Persson 46 21 48 58 2 44 8 17 6 40

13 Reinfeldt 71 21 71 71 4 25 0 21 8 63

Tabell 5.3. Statsrådens bakgrund (procent)

Statssekreterarnas bakgrund – mellan tjänsteman och politiker
Idealiskt sett har en inkommande statssekreterare både politisk 
erfarenhet och erfarenhet av departementsarbete. Den första är be-
tydelsefull för att statssekreteraren ska förstå de politiska processer 
som ligger bakom regeringens ambitioner – och restriktioner, den 
andra är viktigt för att statssekreteraren ska ha auktoritet i ledningen 
av tjänstemännen. Inte en enda av de borgerliga statssekreterarna 
hade båda dessa egenskaper vid maktskiftet 1976, medan 13 av 22 
hade det bland de socialdemokratiska statssekreterarna 1982. En-
ligt Hans Bergström står man där inför ett val – politisk erfarenhet 
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eller administrativ (Bergström 2001). En diskussion har gällt om 
statssekreterarna överhuvudtaget ska vara politiska. De är ju trots 
allt de högsta administrativa tjänstemännen i departementet. Detta 
är en fråga som ställdes på sin spets vid maktskiftet 1976 då alla 
statssekretare ersattes och deras politiska roll därmed tydliggjordes 
(Larsson 1996). Dessförrinnan hade socialdemokraterna suttit i 
regeringsposition i drygt fyrtio år och frågan hade aldrig aktuali-
serats på samma sätt. Därmed inte sagt att det inte fanns politiska 
statssekreterare innan 1976, utan mer att detta antingen var under-
förstått eller att statssekreterarna i första hand var administrativa 
tjänstemän. Om man med ”politisk” menar en tydlig förankring 
i partiet genom aktivitet i ungdomsförbund, riksdagsarbete eller 
arbete i partiet kan vi se att politiseringen av statssekreterarna 
varierar över tiden. Det är svårt att säga att detta har ökat eller 
minskat. I Erlanders regering hade t.ex. 25 procent arbetat inom 
partiet, 13 procent suttit i riksdagen och 13 procent varit aktiva i 
ungdomsförbundet, medan motsvarande siffror för Reinfeldts är 
30, 12 och 30. De skulle alltså kunna sägas vara lika ”politiska” 
1965 som 2007. De regeringar som skiljer ut sig härvidlag är istäl-
let Ingvar Carlssons andra och tredje regering, särskilt den senare. 
I Carlssons III:a hade ingen statssekreterare riksdagserfarenhet, 
endast 7 procent (2 st) arbetat inom partiet och en bakgrund i ung-
domsförbundet. Om det skett en politisering sker den alltså inte 
genom den traditionella ”partivägen”. Däremot kan man se att 
statssekreterarna i ökande grad har varit politiskt sakkunniga. Här 
utmärker sig särskilt Göran Perssons regering där över hälften av 
statssekreterarna tidigare hade varit på denna position. I Ingvar 
Carlssons III:a hade en ungefär en tredjedel bakgrund som politiskt 
sakkunniga och hela 82 procent hade bakgrund i Regeringskansliet 
som tjänstemän eller politisk sakkunniga. I övrigt varierar bak-
grunden från Regeringskansliet mellan 34 och 78 procent mellan 
olika regeringar. Om statsråden i Fälldins första regering var helt 
oerfarna från arbete från kanslihuset kan man se att hälften av 
statssekreterarna hade erfarenhet därifrån, vilket inte skiljer sig 
så mycket varken från senare socialdemokratiska eller borgerliga 
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regeringar. Om man jämför de borgerliga regeringsperioderna är 
det Bildts regering som skiljer ut sig där endast en tredjedel av 
statssekreterarna hade erfarenhet från Regeringskansliet, medan 
den senaste regeringen ligger på 55 procent. 

När det gäller statssekreterarnas bakgrund är det bakgrund från 
statsförvaltningen, kommunalpolitik, fackföreningar och privat 
verksamhet som varierar mest mellan olika regeringar. I Fälldins 
tre regeringar 1976-82 är det nästan ingen av statssekreterarna som 
har bakgrund i statsförvaltningen. Däremot har de erfarenhet från 
kommunalpolitik, fack och privat verksamhet. Den kommunal-
politiska bakgrunden verkar vara minst under en period i början 
av 1990-talet oavsett regeringar, men är i den senaste regeringen 
27 procent, vilket är på samma nivå som regeringarna 1978-82. 
Bakgrunden i statsförvaltningen skiljer sig också åt mellan regerin-
gar och regeringsperioder, utan att tydligt kunna kopplas ihop med 
någon politisk färg. I Palmes andra regering hade 39 procent av 
statssekreterarna bakgrund därifrån, vilket är toppnoteringen. 
Där hamnar Bildtregeringen tvåa med 19 procent. Den fackliga 
anknytingen har likaså varierat, mellan Bildtregeringens 0 pro-
cent och Perssonregeringens 18 procent. När det gäller bakgrund 
i privat verksamhet går det emellertid att se en tydlig tendens att 
fler statssekreterare i de borgerliga regeringarna har en sådan, 
medan detta i mindre utsträckning gäller de socialdemokratiska 
statssekreterarna.  

På frågan om statssekreterarna blivit mer politiska över tiden 
kan man nog svara nej. De har i ungefär lika hög utsträckning varit 
kopp lade till partier, riksdag och ungdomsförbund. Däremot är det 
fler som har erfarenhet från politiskt arbete i Regeringskansliet 
eftersom många tidigare varit politiskt sakkunniga. Självklart 
gäller detta mer för socialdemokratiska statssekreterare eftersom 
de haft längre perioder av regeringsinnehav och därmed större möj-
ligheter att skaffa sig den erfarenheten. Trots detta har en femtedel i 
 Reinfeldts regering tidigare varit politiskt sakkunniga. Fler av dem 
har också kommunalpolitisk erfarenhet. Detta gör att de kan sägas 
vara minst lika politiska som tidigare regeringar. Det är snarare så 
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att vissa regeringar skiljer ut sig som mer eller mindre politiska eller 
tjänstemannalika när det gäller statssekreterarna. Carlssons III:a är 
den mest tjänstemannlika, medan Fälldins II:a och Reinfeldts är de 
mest politiska med avseende på statssekreterarna. 
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1 Erlander 25 - 13 6 - 94 - - - 13

2 Palme I 11 - 4 11 14 78 4 4 - 18

3 Fälldin I 10 - 5 14 0 48 10 29 0 19

4 Ullsten 16 - 16 26 11 47 5 16 5 0

5 Fälldin II 10 - 10 20 0 55 15 20 10 25

6 Fälldin III 18 - 12 24 6 59 12 6 12 18

7 Palme II 12 19 8 19 39 62 4 4 12 12

8 Carlsson I 6 27 12 15 18 61 12 9 9 6

9 Carlsson II 20 28 12 12 8 72 12 8 4 8

10 Bildt 19 19 19 6 19 34 0 31 16 16

11 Carlsson III 7 36 0 7 7 82 11 11 0 4

12 Persson 10 51 4 14 8 65 18 10 10 22

13 Reinfeldt 30 21 12 27 12 55 3 39 9 30

Tabell 5.4. Statssekreterarnas bakgrund (procent)
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6. Statsrådens och statssekreterarnas karriärvägar – 

språngbrädor och reträttposter

Var personerna befunnit sig närmast innan de beträder posten 
som statsråd eller statssekreterare är intressant eftersom det ofta 
betraktas som en ”språngbräda” för den fortsatta karriären. I en 
diskussion om makt- och samhällseliter är detta centralt eftersom 
rekryteringen till dessa eliter antas ske på ett reglerat sätt från en 
homogen grupp av personer. Med en sluten syn på elitrekryteringen 
skulle detta alltså bekräftas om det finns få språngbrädor och vägar 
som leder till eliten, medan en bredare rekrytering skulle stärka en 
öppen syn på eliter. 

Vi kan se att närmast före statsrådsposten i Erlanders regering är 
det vanligast att ha arbetat i Regeringskansliet, varit statssekreterare, 
arbetat internt inom partiet eller facket. När det gäller statssekreter-
arna har så stor andel som drygt åttio procent haft arbete i Regering-
skansliet närmast före sin position. I Palmes följande regering är 
det allra vanligast att ha varit statssekreterare. Så många som sju 
statsråd kommer från den posten. Nästan lika vanligt är att komma 
från internt partiarbete, riksdag, Regeringskansliet eller facket. När 
det gäller statssekreterarna kommer drygt hälften från en post inom 
Regeringskansliet, medan det i övrigt är ganska blandat.

Bilden av språngbrädor förändras en aning vid maktskiftet 1976. 
Den största förändringen är att det är få statsråd som har erfaren-
het från kanslihuset. Den post eller det arbete som statsråden haft 
närmast före statsrådsposten är till största andel internt partiarbete 
och riksdagsarbete. Tjugo procent kommer från kommunalpolitik. 
För statssekreterarna ser det mer blandat ut. En fjärdedel kommer 
från privat verksamhet, fjorton procent kommer från respektive 
internt partiarbete, kommunalpolitik och Regeringskansliet. En 
statssekreterare satt i riksdagen. Det var Carl Tham som satt i riks-
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dagen för Folkpartiet, och som sedermera blev både energiminister 
i Fälldins regering och utbildningsminister i Ingvar Carlssons tredje 
regering 1994.   

Närmast före statsrådsposten i Ullstens folkpartiregering var 
det vanligaste att ha arbetat internt i partiorganisationen eller att 
ha varit kommunalpolitiker. Ewa Winther och Rolf Wirtén var 
båda ordförande i olika länsförbund, medan Hadar Cars kom från 
stockholmspolitiken och Bertil Hansson från kommunalrådsposten 
i Göteborg. Fyra av de nitton statsråden satt i riksdagen när de ut-
nämndes till statsråd. Statssekreterarna kom från olika håll, såväl 
från Regeringskansliet som privat verksamhet och från övriga stats-
förvaltningen. Flera av dem kom från en ämbetsmannakarriär inom 
den juridiska sfären. Exempel på sådana är Fredrik Sterzel och 
Henry Montgomery. 

När Fälldin återkom som statsminister ett år senare domineras 
statsrådens språngbrädor av arbete i partiorganisationen. Över hälf-
ten satt också i riksdagen vid tillträdet i Fälldins andra regering. 
För flera var perioden 78-79 ett mellanspel i väntan på en ny stats-
rådspost, eller en återgång till den gamla posten från Fälldins första 
regering. Britt Mogård var t.ex. utbildningsminister och Anders 
Dahlgren Jordbruksminister både i den första och andra Fälldin-
regeringen. Flera av statsråden kom från privat verksamhet, varav 
tre var egna lantbrukare. Av statssekreterarna kom många, 40 pro-
cent, från Regeringskansliet eftersom de hade arbetat där under 
de två första borgerliga regeringarna, bl.a. som sakkunniga. En 
femtedel kom från privat verksamhet och i övrigt är det en bland-
ning av facklig verksamhet, statsförvaltning och kommunalpolitik. 
Närmast före posten som statsråd i Fälldins tredje regering var det 
lika vanligt att komma från arbete i partiorganisationen som att sitta 
i riksdagen, ofta kombinerades dessa arbeten. Tjugoåtta procent 
kom från kommunalpolitiken, medan elva procent närmast kom från 
statsförvaltning eller privat verksamhet. Bland statssekreterarna 
kom 36 procent direkt från Regeringskansliet, vilket är vanligast. 
Lika vanligt är att komma direkt från partiorganisation, kommu-
nalpolitik, ambassadörspost, facklig- eller privat verksamhet.
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De sysselsättningar som statsråden och statssekreterarna hade 
före posten i Olof Palmes regering efter regeringsskiftet är för 
statsråden olika politiska poster och uppdrag. Sex av dem satt i 
riksdagen, fyra var aktiva i kommunalpolitiken, fem arbetade i 
partiet och fyra var tidigare statssekreterare som ”befordrades” 
under regeringstiden. Två av statsråden kom från generaldirektörs-
poster i statliga verk, Sten Wickbom från Lantmäteriverket och Ove 
Rainer från Postverket. De flesta Statssekreterarna hade bakgrund 
från statsförvaltningen och från Regeringskansliet. Endast ett fåtal 
kom från arbetsuppgifter inom partiet eller från annat håll. Dessa 
”politiska” statssekreterare var Ulf Larsson, Monica Sundström, 
Harald Fäldt och Pierre Schori.

I Ingvar Carlssons två första regeringar var det partiarbete, riks-
dagsarbete och kommunalpolitik som var vanligast före posten som 
statsråd. För statssekreterarna var den största skillnaden jämfört 
med tidigare att en femtedel av dem eller sju stycken kom direkt från 
en position som politisk sakkunnig i Regeringskansliet. Exempel på 
sådana personer är Jan Nygren som senare blev samordningsmin-
ister och Gunnel Färm som var statssekreterare på Kommunika-
tionsdepartementet och generaldirektör för flera myndigheter. De 
flesta kom ifrån Regeringskansliet, medan det i övrigt är blandat och 
ungefär lika vanligt att komma från en post som politiskt sakkunnig, 
privat verksamhet som övriga statsförvaltningen.

I den efterföljande Bildtregeringen var det vanligast att arbeta 
i det egna partiet och att sitta i riksdagen för statsråden, vilket 67 
respektive 57 procent av dem gjorde. Fyra hade bakgrund i kom-
munalpolitik och tre från privat verksamhet. I övrigt kom en, Ulf 
Dinkenspiel, från en ambassadörspost, och en från övriga statsför-
valtningen. Det var det opolitiska regeringsrådet Reidunn Laurén 
som var biträdande justitieminister. Av statssekreterarna kom en 
tredjedel från privat verksamhet, vilket var vanligast. Därefter var 
arbete i det egna partiet och arbete i övriga statsförvaltningen lika 
vanligt. Här är det värt att notera att endast en av de 32 statssekrete-
rarna kom direkt från Regeringskansliet, vilket är en stor skillnad 
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från tidigare. Denne var Frank Belfrage som tidigare var utrikesråd 
innan han blev kabinettssekreterare på Ud.

Närmast före posten som statsråd i Carlssons tredje regering 
var det vanligast att komma från riksdag och/eller kommunal-
politik (32 procent för båda). Därefter hamnar arbete i det egna 
partiet, statssekreterare, generaldirektör eller privat verksamhet. 
För statssekreterarna är det Regeringskansliet som var vanligast 
närmast innan och näst vanligast var politisk sakkunnig. I övrigt 
är det blandat där tre personer vardera kom från fackförening och 
privat verksamhet. 

Närmast före statsrådsposten i Perssons regering har de flesta 
kommit från arbete i det egna partiet (Berit Andnor), från riksdagen 
(Ulrica Messing), kommunalpolitiken (Ibrahim Baylan) och privat 
verksamhet (Thomas Bodström). Sex var statssekreterare (Bar-
bro Holmberg) och fem generaldirektörer (Bo Ringholm). Bland 
statssekreterarna kom flest från en post som politiskt sakkunnig 
(18 st) och arbete i Regeringskansliet (11 st).

För den nuvarande regeringen kommer de flesta statsråd närmast 
från riksdagsarbete och arbete i det egna partiet.  För statssekrete-
rarna kommer de flesta från privat verksamhet (39 procent), och 
därefter från partiarbete (21 procent) och arbete i Regeringskansliet 
(15 procent).

Statsrådens språngbrädor
Vilken position kommer då statsråden närmast ifrån? Detta har 
uppmärksammats i samband med statsministerns utnämningar 
av statsråden. Detta har också kopplats till en tes som säger att 
statsministerämbetet håller på att bli allt mer presidentlikt (Po-
guntke & Webb 2005, Ruin 2007). Presidentialiseringen anses 
handla om att statsministern och dennes närmaste stab stärker sin 
maktposition på bekostnad av andra departement. Utnämnings-
politiken skulle då vara ett medel för att medvetet utse statsråd 
med svagare egen förankring i riksdag, parti eller andra politiska 
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plattformar. Särskilt Göran Persson har anklagats för att använda 
utnämningsmakten för att stärka sin egen position. Men hur ser det 
egentligen ut? Var kommer statsråden närmast ifrån och hur har 
detta sett ut över tiden? Om vi börjar med riksdagsförankringen kan 
vi se att den var lägst under Erlanders regering följt av Perssons 
och Ullstens regeringar. De stora skillnaderna här ligger mellan 
de socialdemokratiska och borgerliga regeringsperioderna. Vi kan 
konstatera att de borgerliga statsråden i mycket högre utsträckning 
varit förankrade i riksdagen, dvs haft en riksdagsplats när de rekry-
terats som statsråd. I Fälldins tre regeringar satt 70, 57 respektive 
56 procent av statsråden i riksdagen, i Bildts regering 57 och i 
Reinfeldts nuvarande regering 67 procent. Palmes regeringar har 
22 respektive 24 procent, medan Carlssons 37, 33 och 32 procent. 
Bytet av regering 2006 kan ses som en förstärkning av riksdagens 
inflytande om man jämför den andel som satt i riksdagen när de 
tillträdde som statsråd i Perssons respektive Reinfeldts regeringar 
(21 jämfört med 67 procent). Detta i kombination med den utåt sett 
lågmälda ledarstil som hittills präglat Reinfeldt gör att talet om en 
pågående och ökande presidentialisering av statsministerämbetet 
inte längre är särskilt framträdande i den svenska debatten. 

Det är också vanligare att statsråden haft något arbete inom parti-
organisationen bland de borgerliga statsråden. Det är överlag så att 
de borgerliga statsråden kan betecknas som mer partipolitiska i den 
mening att de haft uppdrag för det egna partiet när de utnämnts till 
statsråd. För socialdemokratiska regeringar gäller att de i högre grad 
rekryteras från poster inom statsförvaltningen och Regeringskansli-
et. Kommunalpolitik verkar också vara en vanlig språngbräda, även 
om de två senaste och särskilt den senaste regeringen märker ut sig 
med att bara ha ett statsråd som kommer från kommunalpolitiken. 
När det gäller privat verksamhet ser det ungefär lika ut över tiden. 
Det är Fälldins andra regering där 29 procent kom från det privata, 
och Palmes andra regering där endast 4 procent kom därifrån som 
utgör extremerna. I Fälldins fall kan detta förklaras av att många 
centerpartister kom från egna lantbruk eller organisationer inom 
jordbrukskooperationen, medan Palmes låga siffror förklaras med 
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att han efter återtagandet av regeringsmakten satsade på en mix 
av personer med bakgrund i parti och fack (Elmbrandt 1989). En 
annan intressant iakttagelse är att akademin inte verkar vara särskilt 
viktig som rekryteringsbas. Inte heller de politiskt sakkunniga eller 
poster som ambassadör eller annat internationellt arbete är vanliga 
som språngbräda för en statsrådspost. Regeringskansliet är också i 
liten utsträckning en språngbräda till en statsrådspost. Här utmärker 
sig Erlanders och Palmes regeringar med 23 respektive 19 och 16 
procent av statsråden som kommit från kanslihuset. 
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1 Erlander 15 - 4 19 15 4 4 4 0 23 15 4

2 Palme I 22 - 0 26 22 8 4 4 0 19 19 8

3 Fälldin I 75 - 0 0 70 20 5 0 5 0 0 10

4 Ullsten 32 - 5 5 21 32 5 0 11 0 0 16

5 Fälldin II 67 - 0 0 57 24 5 0 10 0 0 29

6 Fälldin III 56 - 0 0 56 28 0 0 11 0 0 11

7 Palme II 20 - 8 16 24 16 0 4 4 16 16 4

8 Carlsson I 23 3 7 13 37 27 0 0 3 7 7 17

9 Carlsson II 24 5 10 14 33 19 0 0 5 0 0 14

10 Bildt 67 0 0 0 57 19 0 5 5 0 0 14

11 Carlsson III 18 0 14 14 32 32 0 0 0 5 5 14

12 Persson 23 4 10 13 21 17 2 2/2 2 4 4 17

13 Reinfeldt 58 0 4 0 67 4 0 0/4 4 0 0 21

Tabell 6.1. Statsrådens språngbräda (procent)

Statssekreterarnas språngbräda
När det gäller statssekreterarna ser det helt annorlunda ut jämfört 
med statsråden. Det är helt andra språngbrädor eller rekryterings-
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baser som är viktiga. Dessutom skiljer det sig kraftigt åt mellan 
olika regeringar. Statssekreterarna i borgerliga regeringar kommer 
oftare från arbete i det egna partiet, medan socialdemokratiska 
oftare varit politiskt sakkunniga närmast innan. Få av dem sitter 
i riksdagen vid utnämningstillfället, få kommer från kommunal-
politik eller akademi. Några kommer från statsförvaltningen. Här 
utmärker sig statssekreterarna i Palmes andra regering då 39 procent 
kom därifrån. Regeringskansliet verkar vara en vanlig språngbräda 
för statssekreterarna men med viss variation. Till exempel kom 
81 och 54 procent av statssekreterarna i Erlanders och Palmes 
regeringar i slutet av 1960 och första hälften av 1970-talet direkt 
från Regeringskansliet. Detta har minskat över tiden och minst 
var det för Bildts regering där endast en statssekreterare kom di-
rekt från Regeringskansliet. Femton procent av statssekreterarna i 
både Perssons och Reinfeldts regeringar har kommit från Regering-
skansliet. En tydlig skillnad mellan borgerliga och socialdemokra-
tiska regeringar är att statssekreterarna oftare kommer från privat 
verksamhet i borgerliga regeringar. I nuvarande regeringen är det 
39 procent som kommer direkt därifrån, för Bildts regering var det 
31 procent att jämföra med ett genomsnitt på 10 procent i Carlssons 
och Perssons regeringar.   
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1 Erlander - - - - - 6 - 6 81 - -

2 Palme I 4 - 0 0 7 4 0 7 54 4 4

3 Fälldin I 14 - 0 10 14 0 5 10 14 10 24

4 Ullsten 11 - 0 0 11 11 5 11 16 5 16

5 Fälldin II 5 - 0 0 10 0 5 10 15 15 20

6 Fälldin III 12 - 0 6 12 0 12 0 12 12 12

7 Palme II 15 - 0 0 8 0 0 39 27 4 8

8 Carlsson I 6 21 0 6 6 3 6 18 21 3 9

9 Carlsson II 8 12 0 4 8 0 4 12 40 4 12

10 Bildt 19 3 3 6 9 3 3 19 3 0 31

11 Carlsson III 7 21 0 4 4 0 7 7 25 11 11

12 Persson 3 14 0 2 6 3 6/7 8 15 7 10

13 Reinfeldt 21 0 6 3 3 3 3/0 12 15 0 39

Tabell 6.2. Statssekreterarnas språngbräda (procent)

Statsrådens och statssekreterarnas syssla efteråt
Var hamnar statsråden och statssekreterarna efter sin tid på dessa 
positioner? Denna fråga är intressant eftersom det ofta i debatten 
talas om att de får toppjobb inom staten, och att statsministern an-
vänder statliga chefstjänster som ett slags belöningar. Det har också 
talats om att det finns vissa reträttposter för gamla statsråd när de 
avgår eller avsätt. Typexemplet är att många tidigare statsråd blivit 
landshövdingar. Men hur förhåller det sig med detta? Som tidigare 
redogör vi här för hur det ser ut regering för regering.

Efter posten som statsråd eller statssekreterare i Erlanders 
regering på sextiotalet har flera utnämnts till generaldirektör eller 
landshövding. Av statsråden har fem blivit landshövding och tre 
generaldirektör, medan av statssekreterarna har två utnämnts till 
landshövding och sju till generaldirektörer. I övrigt kan vi se att 
posten som statsråd ofta leder till utredningsuppdrag och diverse sty-
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relseuppdrag. Ungefär hälften av statsråden har blivit utredare och 
hälften har styrelseuppdrag. Anledningen till att summan upp går till 
över hundra procent är att personerna haft olika uppdrag samtidigt. 
Det är vanligt att både sitta i riksdagen, ha utrednings uppdrag sam-
tidigt som man sitter i en eller flera styrelser. För statssekreterarna 
hamnar de förutom på landshövdinge- och  generaldirektörsposter 
på poster inom statsförvaltningen i övrigt, blir utredare eller stats-
råd. Denna bild av mångsysslare är något som går som en röd tråd 
när det gäller statsråden i alla regeringar. 

Efter posten som statsråd eller statssekreterare under Palmes 
första regeringstid dominerar således också bilden av mångsyssleri, 
särskilt bland statsråden. Det är utredningar, styrelsearbete, internt 
partiarbete och riksdagsarbete som dominerar. Att bli landshövding 
eller generaldirektör är inte lika vanligt som för dem som var stats-
råd i Erlanders förra regering. Tre statsråd blev landshövding medan 
endast en blev generaldirektör. Denne var Sven Moberg som blev 
Generaldirektör för Statskontoret. För statssekreterarna var däremot 
en post som generaldirektör en reell möjlighet efter statssekreterar-
tiden. En fjärdedel av dem blev generaldirektörer närmast efter. 

Även de borgerliga regeringarna i slutet av sjuttio- och början av 
åttiotalet följer samma mönster som tidigare. Närmast efter posten 
som statsråd från Fälldins I:a har de flesta arbetat i styrelser, medan 
ungefär hälften arbetat med utredningar och suttit i riksdagen. Tret-
tio procent av dem har fortsatt med internt partiarbete. Fem av 
statsråden har blivit landshövdingar. För statssekreterarna har den 
vanligaste posten närmast efter varit som generaldirektör. Näst 
vanligast är arbete i statsförvaltningen för övrigt och därefter arbete 
i privat verksamhet. I Ullstens regering är det också en blandning 
av internt partiarbete, ledamot i riksdagen, utredningsuppdrag och 
uppdrag i styrelser som är det vanligaste. En blev landshövding 
(Ingemar Mundebo), en blev ambassadör (Ola Ullsten själv) och en 
hamnade i internationellt arbete (Hans Blix). För statssekreterarna 
är det också en blandad bild. Fyra blev generaldirektörer och fyra 
hamnade i statsförvaltningen i övrigt. Bland dessa kan nämnas 
Carl-Anders Ifvarsson som blev överdirektör för Socialstyrelsen 
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och senare generaldirektör för PRV, och Thord Palmlund som blev 
generaldirektör för Invandrarverket. Juristerna som nämndes ovan, 
Sterzel och Montgomery, blev efter statssekreterartiden  justitieråd 
(ledamot i HD) samt president i Kammarrätten. 

I Fälldins andra regering blev två statsråd landshövdingar, 
Erik Krönmark i Kalmar län och Britt Mogård i Kronoberg. För 
Statssekreterarna i Fälldins andra regering var arbete i privat verk-
samhet den vanligaste sysselsättningen efteråt (35 procent). Sedan 
är det en blandning av partiengagemang, internationellt arbete, 
ambassadör och statsförvaltning. De personer som fortsatte som 
ambassadörer var Sven Hirdman, ambassadör bl.a. i mellanöstern 
och Ryssland och Ulf Dinkenspiel, som senare återkom i Bildts 
regering. I Fälldins tredje regering blev bl.a. Carl Tham general-
direktör och fem av statssekreterarna hamnade på internationella 
uppdrag, varav tre fick ambassadörstjänst.

I Palmes regering 1982-86 blev tre av statsråden landshövdin-
gar och fyra ambassadörer. Det ska också sägas att de flesta fort-
satte som statsråd i Ingvar Carlssons regering efter mordet på Olof 
Palme 1986, så dessa uppgifter sammanfaller i stort med denna. För 
statssekreterarna är det tydligt att generaldirektörsposter i statli-
ga myndigheter var den vanligaste sysselsättningen efter tiden i 
regeringen Palme. Så många som elva stycken eller 42 procent 
blev generaldirektörer. Om man summerar alla statssekreterare 
som någon gång haft en generaldirektörspost är det arton stycken, 
dvs ca 70 procent. Från Carlssons regeringar 1986-91 utsågs hela 
36 procent (tolv personer) till generaldirektörer, vilket är mer än 
tidigare. Två blev ambassadörer, två landshövdingar, två fick in-
ternationella uppdrag och sex gick till privat verksamhet. Två av 
statssekreterarna blev statsråd i Carlssons andra regering, Jan Ny-
gren och Erik Åsbrink. Här kan vi också se att EU för första gången 
finns med som möjlig karriärväg. Det är Åse Lidbeck som efter 
sin statssekreterartid hos Odd Engström i Statsrådsberedningen 
får arbete i Bryssel.   

I stort sett ser det likadant ut för de avgående statsråden från 
Bildts regering som för tidigare regeringar. De får uppdrag som 
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utredare, i styrelser, arbetar i det egna partiet och sitter kvar i riks-
dagen. Ett par av statsråden, Börje Hörnlund och Birgit Friggebo 
blev landshövdingar medan två gick till övriga statsförvaltningen 
och två till privat verksamhet. Fyra statsråd hamnade inom EU, bl.a 
Carl Bildt som medlade i konflikten på Balkan. Av statssekreter-
arna blev 19 procent generaldirektörer, vilket är en klar minskning 
jämfört med Carlssons regeringar. Åtta personer, eller 25 procent, 
gick till privat verksamhet och sex personer till övriga statsförvalt-
ningen. I övrigt är det blandat. En av dem, Urban Bäckström, blev 
riksbankschef. En av få statssekreterare från Bildt-regeringen som 
återkommit i Reinfeldts regering är Helena Dyrssen som däremellan 
arbetade på Folkpartiets riksdagskansli och som informationschef 
för försäkringsbolaget If.

Närmast efter posten som statsråd i Carlssons tredje regering är 
det en mer varierad bild än tidigare. Det kan fortfarande beskrivas 
som ett mångsyssleri, men fler än tidigare har fått ”riktiga” uppdrag 
eller tjänster. Kanske är den yngre genomsnittsåldern en för klaring 
till detta då fler är statsråd som en del av sin karriär istället för att 
ha det som sin slutstation i karriären. Fyra blev general direktörer, 
tre ambassadörer, tre fick EU-uppdrag och fyra gick till privat 
verksamhet. Exempel på dessa är Ines Uusmann som general-
direktör för Boverket, Carl Tham som ambassadör i Tyskland, 
Margot Wallström som EU-kommissionär och Jan Nygren som 
VD för Riksbyggen. För statssekreterarna var generaldirektör för 
statlig myndighet den vanligaste posten efter statssekreterartiden. 
Över hälften av de tjugoåtta statssekreterarna (16 st) blev statliga 
myndighetschefer. 

När det gäller statsråden och statssekreterarna under Perssons 
regeringstid är kartläggningen av deras sysslor efter ännu inte fär-
dig, varför dessa siffror inte presenteras i denna rapport.

 
Statsrådens fortsatta karriärer
Vad gör då statsråden efter sin statsrådstid? Som vi såg i genom-
gången av regeringar blir de flesta statsråd ett slags mångsysslare 
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inom den politisk-administrativa samhällssfären. Många sitter kvar 
i riksdagen, arbetar inom partiorganisationen, utför utredningsupp-
drag och sitter i olika styrelser. Det är Ingvar Carlssons tredje 
regering som skiljer ut sig eftersom endast 9 procent blev utredare 
jämfört med Bildts statsråd där 48 procent fick utredningsuppdrag. 
Att statsråd utnämns till landshövdingar efter sin statsrådstid är 
relativt vanligt. Men även här skiljer sig Carlssons III:a då ingen 
av dess statsråd blev landshövdingar. Istället fick 18 procent av 
dem generaldirektörsposter, vilket varit ovanligt och nästan inte 
förekommit alls tidigare. Vi kan också se att EU kommit in som 
en möjlig karriärväg för statsråden i de senare regeringarna. Trots 
att många statsråd kommit från kommunalpolitiken är det nästan 
ingen som gått tillbaka dit efter sin statsrådstid. Inte heller den 
övriga statsförvaltningen eller akademin är särskilt vanliga som 
karriärvägar efter att ha varit statsråd. 
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1 Erlander 35 27 12 19 92 0 - 8 0 50 0 0 4

2 Palme I 59 44 4 11 48 4 - 4 8 52 0 4 0

3 Fälldin I 50 30 0 25 55 0 - 5 5 85 0 5 5

4 Ullsten 8 32 0 5 37 5 - 5 5 58 0 0 11

5 Fälldin II 57 48 0 10 29 5 - 5 10 71 0 5 14

6 Fälldin III 72 56 0 6 33 6 - 6 6 72 0 0 17

7 Palme II 40 40 0 12 40 0 - 16 0 52 8 0 4

8 Carlsson I 50 43 0 13 37 0 - 17 0 37 3 0 17

9 Carlsson II 48 33 5 10 29 0 - 10 0 57 0 0 19

10 Bildt 62 38 0 10 48 0 19 0 10 67 0 0 10

11 Carlsson 
III 23 18 18 0 9 0 14 14 0 27 0 0 18

12 Persson

Tabell 6.3. Statsrådens syssla efter statsrådstiden (procent)
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Statssekreterarnas fortsatta karriär
För statssekreterarna är det mer blandat. Men en övergripande 
iakttagelse är att de i liten utsträckning gör politiska karriärer. Ett 
fåtal blir riksdagsledamöter, arbetar inom partiorganisationen eller 
går till kommunalpolitiska uppdrag. Den ojämförligt vanligaste 
karriärvägen är att bli chef för en statlig myndighet, oftast som 
generaldirektör. Detta är en fråga som varit rejält omdebatterad, 
särskilt under tiden före valet 2006. Kritiken riktades främst mot 
den socialdemokratiska regeringen och Göran Perssons utnämn-
ingspolitik. Den handlade om att det låg politiska bedömningar 
bakom utnämningarna och att man åsidosatte Förvaltningslagens 
formulering om förtjänst och skicklighet som grundläggande 
bedömningskriterier. Tidigare undersökningar om generaldirek-
törers karriärvägar visar att ungefär 40 procent är politiskt tillsatta 
och att detta snarare minskat över tiden. Anders Isaksson har varit 
kritisk mot denna slags utnämningar och går så långt som att säga att 
de statliga och politiska tjänsterna behandlas som ett förläningssys-
tem för regeringspartiets förtjänta. Han kallar detta för en politisk 
adel (Isaksson 2002).  Denna undersökning visar att en viss andel 
av alla statssekreterare sedan Erlanders tid har blivit utnämnda till 
generaldirektörer från såväl borgerliga som socialdemokratiska 
regeringar. Störst andel som utnämndes till generaldirektörer var 
från Carlssons III:e regering (57 procent), minst andel var från 
Fälldins båda sista regeringar (5 resp 6 procent). I övrigt har det 
pendlat mellan 19 och 44 procent. 

Många statssekreterare från de borgerliga regeringarna har också 
gått vidare till jobb inom statsförvaltningen i övrigt, medan detta 
har skett mer sällan för statssekreterarna i de socialdemokratiska 
regeringarna. Andra förekommande karriärvägar är som ambas-
sadör och/eller EU och internationella uppdrag, utredningar och 
privat verksamhet. Här är det svårt att se några trender eller skill-
nader förutom för privat verksamhet. Det är oftare borgerliga än 
socialdemokratiska statssekreterare som fortsätter karriären inom 
privata verksamheter.    
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1 Erlander 0 0 44 12 12 8 6 - 6 12 - - 6

2 Palme I 0 0 25 7 7 11 4 - 4 7 11 0 4

3 Fälldin I 0 0 33 5 5 - 10 - 10 24 0 0 19

4 Ullsten 5 5 21 0 5 - 5 - 5 21 0 5 16

5 Fälldin II 10 15 5 0 0 - 10 - 10 10 0 0 35

6 Fälldin III 6 12 6 0 0 - 12 - 18 29 0 0 29

7 Palme II 4 0 42 0 4 8 4 - 8 0 8 0 4

8 Carlsson I 3 3 36 6 6 6 6 - 6 0 3 3 18

9 Carlsson II 4 4 48 4 8 12 4 4 4 4 0 0 8

10 Bildt 3 6 19 3 0 3 3 3 6 19 0 3 25

11 Carlsson 
III 0 4 57 0 7 4 11 7 4 7 0 0 7

12 Persson

Tabell 6.4. Statssekreterarnas syssla efter statssekreterartiden (procent).
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7. Vägar till makten

I de föregående två kapitlen har statsrådens och statssekreterarnas 
karriärvägar gåtts igenom. I studien ingår samtliga statsråd och 
statssekreterare sedan 1957, vilket gör detta till en totalstudie. Kar-
riärvägarna har kategoriserats och lagts in i en databas vilket gjort 
det möjligt att beräkna andelar och procentsatser. I det följande ska 
vi sammanfatta resultaten av undersökningen.

Skilda karriärer
Statsrådens och statssekreterarnas karriärer ser totalt sett ut som två 
skilda karriärer. Av de 195 statsråden och de 275 statssekreterarna 
har 36 personer haft båda posterna. Eller sagt på ett annat sätt: 18 
procent av statsråden har även varit statssekreterare, och 14 pro-
cent av statssekreterarna har blivit statsråd. Men delar vi upp detta 
på socialdemokratiska och borgerliga regeringar ser vi att det är 
avsevärt vanligare att innehaft båda posterna i socialdemokratiska 
regeringar. Nästan var tredje statsråd (27 procent) har haft båda 
poster i socialdemokratiska regeringar, medan endast 7 personer 
(8 procent) haft båda posterna i borgerliga regeringar. Att vara 
statssekreterare under en socialdemokratisk regering är alltså en 
viktig språngbräda till statsrådsposter. Detta har inte varit möjligt 
på samma vis för borgerliga statssekreterare eftersom deras tid i 
maktställning varit kortare.  

Jämnare könsmässig fördelning
Könsmässigt har det skett en utveckling över tiden mot en mer jäm-
lik fördelning mellan män och kvinnor på båda posterna. Statsråden 
är idag knappt hälften kvinnor, medan statssekreterarna utgörs av en 
tredjedel kvinnor. En anledning till att den numerära jämställdheten 
inte slagit igenom på den positionen kan vara att könsfördelningen 
på chefsnivå i Regeringskansliet i stort är mansdominerad, och 
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således återspeglar denna. En annan kan vara de ibland närmast 
orimliga kraven på arbetstider och arbetsinsatser som tycks krävas 
på den positionen, vilket systematiskt missgynnar kvinnor som ofta 
har ett större ansvar för hem och barn. 

Äldre statssekreterare
Åldersmässigt ligger medelåldern idag på ca 45 år både för stats råd 
och statssekreterare. De borgerliga regeringarna i slutet av 80- och 
början av 90-talet hade högre medelålder, och Ingvar Carlssons 
tredje regering 1994 är en tydlig föryngring eftersom statsrådens 
genomsnittliga ålder minskade till drygt 42 istället för drygt 45 år. 
För statssekreterarna går det tvärtom att se en trend mot att medel-
åldern ökat sedan sextiotalet. Detta kan förklaras med att arbetet 
idag är mer krävande och statusfyllt i och med att ärendenas kom-
plexitet ökat och att Regeringskansliet som organisation expanderat 
kraftigt. Det är en avsevärt svårare uppgift idag att vara adminis-
trativ chef i ett departement än för trettio år sedan. Oftast kommer 
därför statssekreterarna idag från andra kvalificerade arbeten.

Hög utbildningsnivå
När det gäller den sociala bakgrunden har vi i denna studie inte 
undersökt den närmare. Anledningen är de svårigheter som finns 
dels i begreppet som sådant, dels svårigheter i att finna sådana data 
(särskilt om statssekreterarna). Det närmaste vi kommer sådana 
variabler är huruvida statsråden är födda i de tre storstadsområdena 
eller ej samt vilken utbildningsnivå som finns hos statsråden och 
statssekreterarna. När det gäller ”storstads-” respektive ”landsby-
gdsregeringar” kan vi se att Fälldins regeringar 1978-82 var typiska 
landsbygdsregeringar medan de socialdemokratiska regeringarna 
allmänt varit storstadsorienterade. Palmes två regeringar utmärker 
sig med drygt var fjärde statsråd födda i storstad. Den senaste 
regeringen är att beteckna som en ”landsbygdsregering” i detta 
avseende då ca 83 procent av statsråden är födda utanför storstad-
sområdena.
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Utbildningsnivån för både statsråd och statssekreterare är genom-
gående hög. Ungefär 80 procent av statsråden har idag universitet-
sutbildning i någon form, medan nästan alla statsekreterare har en 
examen från någon högskola eller universitet. Många har också haft 
eller har forskarstudier bakom sig. Erlanders regering på sextiotalet 
utmärker sig genom att endast 40 procent hade universitetsutbild-
ning och Bildts regering 1991-94 har haft störst andel akademiker 
(90 procent). 

De borgerliga mer partipolitiskt förankrade 
Statsrådens bakgrund är till största delen en politisk sådan. Det 
tycks som om de personer som blir statsråd har fostrats i ungdoms-
förbund, studentförbund, partiorganisationer och kommunalpolitik. 
En skillnad mellan borgerliga och socialdemokratiska regeringar 
är att de borgerliga överlag har varit mer ”politiska” i detta av-
seende. Likaså när det gäller riksdagsarbete. Det är vanligare att 
de borgerliga statsråden har suttit i riksdagen eller har erfarenhet 
från riksdagsarbete än de socialdemokratiska. Det är också vanli-
gare att de borgerliga statsråden har erfarenhet från arbete i privat 
verksamhet än de socialdemokratiska. De socialdemokratiska stats-
råden har å andra sidan oftare en bakgrund i Regeringskansliet och 
i fackföreningar. 

När det gäller statssekreterarnas bakgrund kan man konstatera att 
de borgerliga överlag har varit mer politiska i meningen att de haft 
uppdrag inom den egna partiorganisationen, kommunalpolitiken 
eller genom att de varit aktiva i ungdomsförbunden. De social-
demokratiska statssekreterarna har å sin sida oftast en bakgrund 
i Regeringskansliet. Liksom för statsråden är det också vanligare 
att ha arbetat privat för de borgerliga statssekreterarna. Överlag 
visar resultatet också att statssekreterarna ofta innehaft en post 
som politisk sakkunnig. Särskilt markant är detta i Göran Perssons 
regering där över hälften av statssekreterarna hade en sådan bak-
grund. När det gäller bakgrund i Regeringskansliet som helhet 
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utmärker sig Ingvar Carlssons regering 1994 där över 80 procent 
av statssekreterarna hade arbetat i kanslihuset tidigare.  

Bredare rekrytering till socialdemokratiska regeringar 
Var statsråden och statsekreterarna befunnit sig närmast före sin 
post är viktigt ur rekryteringssynpunkt och betraktas ofta som ett 
slags ”språngbräda” för framtida karriär. När vi ser på var statsråden 
befunnit sig närmast innan kan vi konstatera att de flesta oavsett 
partifärg hämtas från den egna partiorganisationen, riksdagen och 
kommunalpolitiken. Att vara statsråd kräver således en stark poli-
tisk förankring. Emellertid är det vanligare för borgerliga regeringar 
att komma från den egna partiorganisationen och riksdagen än för 
socialdemokratiska. Det kan förklaras med att socialdemokratiska 
statsråd också rekryteras från facket, generaldirektörsposter och 
Regeringskansliet. Särskilt statssekreterare kan efter en tid ”upphö-
jas” till statsråd i socialdemokratiska regeringar, vilket är ovanligt 
för de borgerliga. Intressant är att ungdomsförbund, akademi eller 
politisk sakkunnig inte kan sägas vara språngbrädor till statsråds-
poster. Andelen statsråd som kommer från privat verksamhet är 
relativ stabil över tiden och mellan regeringar och rör sig om mel-
lan 15-20 procent. 

Socialdemokratiska statssekreterare oftare från statsförvaltnin-
gen medan borgerliga oftare från privat verksamhet
För statssekreterarna är språngbrädan till posten varierad. Generellt  
har många av dem haft arbete i Regeringskansliet och inom övri-
ga statsförvaltningen. Vanligast var detta i Palmes andra regering 
1982-86 där två tredjedelar av statsråden kom därifrån. I den nuvar-
ande regeringen kommer en ungefär tredjedel från Regeringskansli-
et eller statsförvaltningen. De borgerliga statssekreterarna kommer 
också oftare från politiska uppdrag än de socialdemokratiska, även 
om många socialdemokratiska statssekreterare rekryterats från en 
post som politiskt sakkunnig. De borgerliga utmärker sig också 
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för att de oftare kommer från privat verksamhet. I den nuvarande 
regeringen kommer fyra av tio från den privata sfären.

Statsråden blir mångsysslare
Efter sin statsrådstid blir de flesta statsråden ett slags mångsysslare 
inom den politisk-administrativa sfären. De sitter ofta kvar i riks-
dagen om de hade en sådan plats, de genomför statliga utredningar, 
sitter i diverse styrelser och utför uppdrag åt den egna partiorgani-
sationen. En viss andel av statsråden blir landshövdingar, medan 
det åtminstone tidigare inte varit så att generaldirektörsposter varit 
ett alternativ för ett avgående statsråd. Detta förändrades under nit-
tiotalet då en femtedel av dem som suttit i Ingvar Carlssons regering 
1994-96 blev generaldirektör och ingen av dem blev landshövding. 
Ett alternativ till ”reträttpost” som också uppenbarat sig sedan i 
mitten av nittiotalet är inom EU. Från Bildtregeringen och därefter 
har en handfull statsråd fortsatt sitt karriär på europanivå. Intressant 
här är också att det nästan inte förekommer alls att statsråden återgår 
till kommunalpolitiken, att ingen arbetar internationellt (förutom 
EU) och att akademin är helt bortkopplad.

Statssekreterarna blir högre chefer, ofta generaldirektörer
Statssekreterarna verkar i de allra flesta fall gå vidare till högre 
chefs positioner i staten eller näringslivet. Att bli generaldirektör 
verkar vara den naturliga karriärvägen efter statssekreterartiden, 
men är vanligare för de socialdemokratiska statssekreterarna. De 
borgerliga går istället oftare vidare till privata verksamheter. Något 
hårddraget kan man säga att statssekreterarna i socialdemokratiska 
regeringar blir chefer i staten medan de borgerliga blir chefer i 
näringslivet. Undantag är de statssekreterare som är höga jurister. 
De fortsätter i allmänhet som jurister inom domstolsväsendet, som 
t.ex. justitieråd eller kammarrättspresidenter. Vi kan också se att det 
är ovanligt att statssekreterarna fortsätter inom den partipolitiska 
sfären efter sin statssekreterartid. Detta gäller inte för dem som sen-
are blir statsråd, vilket förekommer i de socialdemokratiska regerin-
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garna. Det är heller inte särskilt vanligt att fortsätta sin karriär 
internationellt eller inom EU. Det var vanligare för statssekreterarna 
i de borgerliga regeringarna på 70-80-talen att bli ambassadörer 
eller få internationella uppdrag än under senare tid. 

Så hur ska man nu karaktärisera karriärvägarna – vägarna till 
makten? En övergripande iakttagelse är att de borgerliga och de 
socialdemokratiska grovt sett kan sägas ha två olika slags huvud-
sakliga vägar till makten. För de borgerliga går vägen genom par-
tiorganisationerna, riksdagen och kommunalpolitiken, och för de 
socialdemokratiska är vägen bredare eftersom de också kommer 
från olika funktioner inom statsapparaten och inte minst Regerings-
kansliet. Detta är i och för sig inget överraskande eftersom Sverige 
till övervägande del haft socialdemokratiska regeringar och därför 
kunnat ”skola in” personer på politiska tjänster i Regeringskansliet 
och utnämnt dem till generaldirektörer och statliga chefer. Således 
kan lång tid i politisk maktställning till viss del förklara varför 
karriärvägarna ser ut på ett visst sätt. Att ha haft regeringsmak-
ten och kunnat utnämna personer till andra poster i staten innebär 
att kretsen av möjliga kandidater till de höga posterna utvidgas. I 
Fichtelius intervjubok med Göran Persson finns ett citat om hur 
han går tillväga vid utnämningar som belyser detta:

”Min arbetsmetod är den att jag börjar med att upprätta en bruttolista….
Då går man i generaldirektörskretsen, i domarkretsen, på universiteten, 
man går till de stora intresseorganisationerna, i riksdagen, kanske också 
i medierna, och så får man ihop en lista på fyrtio-femtio personer…” 
(s 59-60)

Citatet visar att det bokstavligen finns ett smörgåsbord av möjliga 
socialdemokratiska statsråd som besitter tunga poster i samhället 
och statsförvaltningen. Rimligen är listan på fyrtio-femtio personer 
sådana som statsministern skulle kunna tänka sig i den rollen, och 
alltså inte ha andra politiska värderingar. Om man leker med tanken 
att ett liknande tillvägagångssätt skulle tillämpas av Fredrik Rein-
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feldt, kan man fundera på hur många borgerliga statsrådskandidater 
som skulle utkristalliseras. Denna studie visar att de borgerliga 
statsråden i första hand hämtas från de inre partipolitiska kretsarna 
snarare än statsförvaltningen och Regeringskansliet. En förklaring 
till detta är att de borgerliga regeringsperioderna ligger utspridda 
över tiden, nio år mellan Fälldins tredje regering och Bildt, tolv 
år mellan Bildt och Reinfeldt. Detta gör att personer som har er-
farenhet från tidigare regeringsperioder eller har suttit på högre 
poster i staten och samhället har svårt att återrekryteras vid nästa 
borgerliga regeringsperiod.  

En bidragande förklaring till den smalare rekryteringen till 
borgerliga regeringar finns inneboende i koalitionsregerandets 
natur. Eftersom varje parti som ingår i en koalition får sig tilldelat 
få regeringsposter jämfört med enpartiregeringar blir det naturligt 
att det i första hand blir de tyngsta politikerna i respektive parti som 
utses till statsråd, inte minst partiledarna själva. Det blir således 
färre “överraskningar” på statsrådsposterna i koalitionsregerin-
garna. 

Statsrådsposterna är ofta ett slags slutstationer i karriärer, där 
många statsråd öppnar en diversehandel inom den politisk-adminis-
trativa sfären. Statssekreterarposterna i högre grad i sig en språng-
bräda för en fortsatt karriär inom staten för de socialdemokratiska 
och inom näringslivet för de borgerliga. 

Hur väl står sig då de uttalanden och påståenden som görs om hur 
det förhåller sig med Sveriges regering, statsråd och utnämningar? 
Påståendet om att de flesta statsråd får toppjobb av statsministern 
kan man sätta frågetecken för. Totalt har ungefär 50 statsråd, vilket 
motsvaras av närmare 30 procent, efter att ha lämnat sina stats-
rådsposter tillträtt andra höga chefsposter i staten. Detta betyder 
ju samtidigt att en klar majoritet inte fått det. Detta har heller inte 
förändrats särskilt mycket över tiden, utan varit relativt konstant. 
Det är heller inte så att statsministern ensam har möjlighet att 
sitta och bolla med toppjobb, och dela ut dem till dem som anses 
förtjänta av ett sådant. Vi kan också se från vår studie att de flesta 
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statsråd istället blir mångsysslare inom det politisk-administrativa 
området. 

Kritiken mot att statsråden inte har en egen politisk maktbas 
eller allmänna opinionen, eller att lång och trogen tjänst inom det 
politiska arbetet på kommun-, landstings- eller riksnivå inte har 
behövts är om inte grundlöst så starkt överdriven. De allra flesta 
statsråden har någon slags egen politisk plattform att stå på. Vår 
studie visar att det här är typiskt för  socialdemokratiska regeringar. 
I jämförelse med de borgerliga plattformarna, är de socialdemo-
kratiska plattformarna flera och från olika sektorer. Göran Persson 
skiljer sig inte så dramatiskt i detta avseende när det gäller att utse 
statsråd från olika delar av samhället, med andra politiska plattfor-
mar än riksdagen. Tage Erlander, menar Per Ahlmark, hade flera 
ministrar med egen profil, stor erfarenhet och påtaglig tyngd som 
dagens regering saknar. I vår studie kan vi se att genomsnittstiden 
som statsråden sitter blivit kortare. Detta ska nog inte tolkas som 
om statsråden i sig saknar egen profil eller väger lättare politiskt 
sett, utan att dagens politiska liv ställer helt andra krav på statsråden 
än de gjorde för fyrtio år sedan. 
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8. Den politisk-administrativa makteliten och statens förändring

Vad säger då denna studie i relation till de elitstudier som refer-
erades i början av rapporten? Vi kan se att vägen till makten långt 
ifrån är homogen och enhetlig, tvärtom finns det många vägar till 
makten. De två grupper, eller kategorier som vi undersökt, har 
i stort sett skilda karriärvägar. Statssekreterare är högutbildade, 
oftast redan skickliga tjänstemän i Regeringskansliet eller stats-
förvaltningen, i mindre utsträckning politiskt aktiva, oftare män i 
början av de fyrtio som efter sin statssekreterarpost går vidare till 
andra toppjobb inom staten eller näringslivet. Statsråden är oftast 
politiskt skolade i partier, i kommunalpolitik, i riksdag, som poli-
tiska tjänste män i Regeringskansliet eller i ungdomsförbund. De 
borgerliga kommer oftare från partiorganisationer, kommunalpoli-
tik eller privat verksamhet, medan socialdemokrater oftare kommer 
från fack, statsförvaltning eller Regeringskansliet. Efter sin tid som 
statsråd går en tredjedel av dem vidare till andra toppjobb, medan 
större delen blir mångsysslare som utredare, styrelseproffs eller 
arbete inom det egna partiet. 

Det är svårt att beskriva dessa kategorier enligt maktelit teorierna 
som betonar de sammanhållna, konspiratoriska grupperna. Vår 
studie visar att rekryteringen till statssekreterar- och statsrådspost-
er är relativt bred, och att det knappast finns några regelmässiga 
privilegier för dem som avgår från dessa poster. Tvärtom visar väl 
kritiken som riktats mot Göran Perssons utnämningar när det gäller 
statsråden att många skulle kunna bli aktuella för en statsrådspost, 
trots att de inte har gått partivägen eller den klassiska byråkratiska 
vägen. En sådan kritik motsäger alltså sig själv utifrån en sluten 
syn på eliter. En slutsats från studien är således att statsråds- och 
statssekreterarposterna i sig inte utgör några slutna eliter, varken 
tillsammans eller var för sig. Detta resultat bekräftar också det som 
Maktutredningen kom fram till för drygt femton år sedan, att ett 
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särdrag är den svenska maktelitens breda sociala förankring. Vi 
styrs inte av en exklusiv elit (SOU 1990:44, s 357). 

Det är således svårt att se några tydliga trender när det gäller var 
statsråden och statssekreterarna kommer ifrån eller var de hamnar 
efter tiden på sina respektive poster. Det är istället så att skillnad-
erna finns mellan regeringar, både mellan socialdemokratiska och 
borgerliga och inbördes mellan regeringarna. Detta visar att det är 
svårt att påstå att det finns strukturer som systematiskt befordrar 
vissa personer till dessa poster. 

Wetterberg menar att de kriterier gör eliter legitima; att den beter 
sig i enlighet med normer och regler, att systemen som befordrar 
eliterna är legitima och att eliterna kan granskas och avsättas 
(Wetterberg 1998). Dessa kan väl i stort sett vara uppfyllda när 
det gäller statsråd och i mindre grad när det gäller statssekreterare. 
Det råder en relativ öppenhet i rekryteringen, det finns en viss 
rörlighet samt system för misstroendeförklaring mot statsråden. 
För statssekreterarna är det avsättningsprinciperna som är oklara. 
De anställs på det s.k. politikeravtalet som innebär att de kommer 
och går med ministern, men kan inte avsättas genom något som 
liknar misstroendeförklaringen mot statsråden.

Utnämningar och statens styrning
En debatt och kritik som riktats mot utnämningar är att man just 
använder sig av detta för att besätta viktiga chefsposter med politiskt 
rättrogna. Men detta går sakligt sett att motivera utifrån ett styrper-
spektiv. Att föra politik är också att genomföra politik, eller för att 
låna Göran Perssons travestering på Palmes klassiska ”politik är 
att vilja” till ”politik är att vilja och att göra”. Genom att utnämna 
partipolitiska och ideologiska meningsfränder har man möjlighet 
att även kunna implementera politiska beslut som fattats. Även om 
det i rollen som generaldirektör ligger att vara hörsam och följsam 
mot regeringens avsikter, underlättas rimligen genomförandet av 
politiska förändringar av att generaldirektören är en gammal par-
tivän snarare än en politisk motståndare eller möjligen en expert 
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som bortser från politiska motiveringar. Det handlar därmed om 
möjligheten att styra statsförvaltningen.

Vissa forskare menar att det har skett en övergripande förän-
dring av samhällsstyrningen som innebär att vi idag har gått från 
ett hierarkiskt orienterat (government) mot ett mer nätverkslikt 
(governance) samhälle som delvis fungerar på ett annat sätt än 
tidigare (Pierre och Peters 2000). Staten sägs också i samband med 
denna förändring ha fått minskad makt, en maktförskjutning har 
skett, och staten har därmed urholkats (Rhodes 1994). Makten har 
försvunnit i olika riktningar ut från statens centrum: utåt (privati-
seringar), uppåt (övernationell nivå), nedåt (decentraliseringar) och 
inåt (mot den egna byråkratin) (Jacobsson och Sundström 2007). 
Staten som ett ensamt och enhetligt maktcentrum har inte i samma 
utsträckning som tidigare möjlighet att styra politiken. Man har 
fråntagits möjligheter eller själv avhänt sig styrmöjligheter. Detta 
är emellertid ingen absolut förändring som går från en bestämd 
punkt till en annan, utan kan snarare beskrivas som att staten fått 
rollen som koordinator eller ett centrum bland flera. 

Vi menar att man kan se utnämningspolitiken i staten som ett 
slags styrstrategi vid sidan av andra styrmedel som finns till för-
fogande för att styra den offentliga sektorn. Och att denna form av 
styrning har blivit viktigare när staten successivt fråntagits eller 
avhänt sig andra styrmedel. Då blir det logiskt att istället för att 
styra med t.ex. regler, så styr man genom utnämningar och tillsätt-
ningar. Med ett sådant synsätt kan det t.o.m. vara mer demokratiskt 
ur effektivitetssynpunkt att utse chefer och befolka toppositioner 
i staten med personer som har samma politiska eller ideologiska 
övertygelse, då det ökar möjligheten för att genomföra de politiska 
beslut som fattas. Det skulle alltså vara ett sätt att försöka styra de 
opolitiska myndigheterna genom att politisera chefspositionerna i 
dem, och i så fall vara en pragmatisk anpassning till de minskade 
möjligheterna att styra på andra sätt snarare än konspiratoriska 
rekryteringar till sammanhållna elitgrupperingar.

Utgår man från den klassiska slutna elitsynen missar man 
helt denna styrningsaspekt. Den leder istället till krav på en 
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ökad formalisering av rekryteringen till de politiska tjänsterna i 
Regeringskansliet och de högsta posterna i staten. Ett ”bättre” rekry-
teringsförfarande likt det som finns när det gäller andra tjänster i 
staten eller näringslivet skulle råda bot på detta missbruk med de 
politiska toppjobben, enligt detta budskap. Utrymmet för andra 
(politiska) hänsyn än lagens kriterier om förtjänst och skicklighet 
skulle då minska och hänsynen till de formella meriterna skulle 
öka enligt ett sådant synsätt (Sandahl 2003). Frågan är då vad re-
sultatet skulle bli av en formalisering. Skulle vi bara få de ”bästa” 
experterna som chefer i staten, eller skulle man tänja på tolkningen 
av förtjänst och skicklighet så att även politisk skicklighet och 
ideologiska förtjänster inryms i kriterierna? Om vi skulle få de 
bästa experterna, skulle detta i så fall inte vara ett elitvälde så gott 
som något annat, en teknokrati som helt bortser från politik och 
ideologi? 

Men en paradox i sammanhanget är att tillträdande regeringar 
har haft omaket (eller nöjet) att ordna fram jobb åt de avgående. 
Eftersom det funnits överenskommelser om att statssekreterarna ska 
få motsvarande arbeten har det varit en grannlaga uppgift att försöka 
hitta sådana jobb. Effekten har varit att man förstärkt en allmän poli-
tiseringstendens i meningen att fler politiker/politiska tjänstemän i 
allmänhet besätter höga poster i staten, men med personer som har 
”fel” partifärg, dvs ett slags omvänd partipolitisering. Det måste 
alltså skiljas mellan politisering i allmänhet och partipolitisering. 
Sedan 1994 har detta avtal ersatts av en tvåårig inkomstgaranti för 
statssekreterare. Men om en regering vill försäkra sig om att kunna 
styra politiken med hjälp av utnämningar, bör alltså dessa ske under 
den innevarande regeringsperioden innan det sker maktskifte. 

Fortsatt forskning om eliter
Även om den övergripande slutsatsen från studien är frånvaron 
av exklusivitet och slutna rekryteringsvägar till statsråds- och 
statssekreterarposterna, finns det ändå vissa personer, knutpunkter 
eller maktcentra som framträder i materialet när man jämför det ”på 
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tvären”. En grupp som utkristalliseras i materialet är till exempel 
dem som både innehaft en statssekreterarpost och en statsrådspost. 
Inte sällan har dessa också haft andra politiska tjänster i Regerings-
kansliet, varit aktiva i partierna (oftast det socialdemokratiska) eller 
utnämnts till generaldirektörer eller andra statliga chefer. Det rör 
sig om ett trettiotal personer som i högre grad verkar stämma in 
på elitteoriernas kriterier om slutenhet och homogena rekrytering. 
Vid en anblick på dessa namn får man också ett intryck av att de 
har haft stort inflytande över de trettio senaste årens politik på en 
mängd områden. En knutpunkt som också framträder under en 
period mellan 1980-1990 är Finansdepartementets budgetavdeln-
ing, där många personer som senare kommit att inneha ledande 
positioner i politik och förvaltning sammanstrålat. 

För fortsatta studier skulle därför vara intressant att koncentrera 
sig på att i en mer kvalitativ mening studera vissa mer avgränsade 
personkonstellationer eller maktcentra. Denna rapport kan därför 
ses som en karta att lägga kompassen på för att ta ut lämpliga 
riktningar för framtida forskning om den svenska politiska makt-
eliten. 
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