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Att tänka stort och fritt – områdesgruppens bakgrund 

och syfte 

 

”Vi ville skapa en tankesmedja som tänkte nytt kring offentlig ekonomi och hur samhället är 

organiserat.  Vi skulle fungera som en pendang till Ansvarskommittén, men ändå arbeta självständigt 

och initiera forskningsmässiga insatser.”  

Dan Brändström, tidigare VD för Stiftelsen Riksdagens jubileumsfond, förklarar tankarna bakom 

Områdesgruppen för offentlig ekonomi, styrformer och ledarskap som verkade åren 2004-2009.   

Upprinnelsen var de diskussioner Dan Brändström hösten 2003 förde med Mats Svegfors, då 

landshövding i Västmanland, och Bo Holmberg, även landshövding i Södermanlands län och före 

detta civilminister. De tre kom under en resa i samspråk om huruvida samhällsorganisationen är 

rustad för framtidens utmaningar med globalisering och en åldrande befolkning. Fungerar de 

strukturer som Axel Oxenstierna genomförde 1634 eller behöver vi tänka nytt? Hur styrs Sverige? 

Mats Svegfors var då ordförande för Ansvarskommittén med mandat att ge förslag att förändra 

förvaltningen. Han hade förgäves letat efter relevant forskning om offentlig ekonomi och förvaltning 

som kunde hjälpa kommittéarbetet på vägen. Själv hade Dan Brändström under en tid funderat över 

vad en ny områdesgrupp skulle ha för inriktning och i dessa diskussioner klarnade tankarna. 

Riksbankens Jubileumsfond inrättar områdesgrupper för att kartlägga forskningsbehov och stimulera 

till vetenskaplig forskning och informationsutbyte. Verksamheten brukar beskrivas som kvalificerat 

forskningsförberedande. Här fanns nu ett underbeforskat område med hög samhällsrelevans. Här 

fanns en tydlig koppling till ett pågående förändringsarbete.   

Dan Brändström började senare samma höst leta efter lämpliga deltagare till områdesgruppen. Det 

skulle vara personer som i sin forskning eller gärning var insatta i dessa frågor, och som hade sin 

bakgrund i skilda forskningsfält och olika samhällssektorer. Det blev till slut en områdesgrupp med 

först 12 och sedan 13 deltagare, förutom Dan Brändström själv som ordförande och Kerstin Stigmark 

som sekreterare.  

14 maj 2004 höll områdesgruppen sitt första sammanträde och den startade med blankt papper. Det 

fanns ingen färdig agenda för gruppens arbete utan den växte fram efterhand. Dan Brändström hade 

en tydlig avsikt med det arbetssättet:   

”Vi skulle tänka stort och fritt. Så måste det gå till om man ska få fram nya spännande 

forskningsfrågor. Man måste ha ett fritt tankeflöde. Därför hade vi ingen styrd agenda utan lät 

gruppens deltagare sätta dagordningen”, säger Dan Brändström. 

Det fria samtalets form innebar inte att områdesgruppens sammanträden var ostrukturerade. 

Deltagarna vittnar tvärtom om den stringens och den osynliga tråd som tycktes löpa genom 

samtalen. Så snart en fråga väckte tillräcklig genklang i gruppen fångades den upp, ringades in och 

resulterade i ett seminarium eller bearbetades på annat sätt. En av deltagarna beskriver 

sammanträdena som ”ytterst lärda seminarier med en utmärkt seminarieledare.”  
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Områdesgruppens uppgift var att inspirera forskarsamhället att rikta blicken mot platser där det 

annars inte ser. Det gjorde man främst genom det 15-tal kvalificerade seminarier som hölls i 

gruppens namn.  

”Syftet med seminarierna är att visa forskarna att de frågor vi lyfter fram inte bara är relevanta utan 

också intellektuellt spännande. Det talas ofta om att forskningen ska vara nyttig. Nytta är ett ord som 

återkommer gång på gång i forskningspropositionen. Men forskare gillar inte när andra säger till dem 

vad de ska göra, då tappar de intresset. Och bra forskning förutsätter ett starkt intresse, att de 

inblandade är engagerade”, säger Dan Brändström. 

De som deltog i områdesgruppen gjorde det på sin lediga tid och utan arvode, bortsett från en 

middag. Det är brukligt i Jubileumsfondens områdesgrupper. Deltagarna författade promemorior, de 

arrangerade seminarier inklusive iklädde sig rollen som ordförande respektive moderator, de 

arbetade med att formulera utlysningen till skatteforskningen med mera. Det var närmast så att den 

som under ett sammanträde lanserade en idé som föll i god jord sattes i arbete. I gengäld fick 

deltagarna möjlighet att genomföra sina idéer, eftersom det fanns resurser kopplade till 

områdesgruppen, något alla inte var vana vid i sin vardag. Områdesgruppen för offentlig ekonomi, 

styrformer och ledarskap hade en total budget om 16 miljoner kronor, av vilka merparten gick till 

förstudiemedel och till seminarieverksamheten.  
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Deltagare: 

 

Ordförande: Dan Brändström, Riksbankens Jubileumsfond 

Sekreterare: Kerstin Stigmark, Riksbankens Jubileumsfond 

Mats Svegfors, VD Sveriges Radio och f.d. landshövding i Västmanland 

Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef, Saco 

Sven-Erik Österberg, riksdagsman (s), (lämnade områdesgruppen hösten 2004 då han blev 

biträdande finansminister) 

Sonia Karlsson, riksdagsman (s), vice ordförande finansutskottet(ersatte Sven-Erik Österberg 2004) 

Bengt Jacobsson, professor i företagsekonomi och prorektor vid Södertörns högskola 

Acko Ankarberg-Johansson, kommunstyrelsens ordförande (kd), Jönköping 

Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statsvetenskap, Uppsala universitet 

Lennart Schön, professor i ekonomisk historia, Lunds universitet 

Inga Persson, professor i nationalekonomi, Lunds universitet 

Gunnel Gustafsson, professor i statsvetenskap, Umeå universitet och biträdande generaldirektör för 

Vetenskapsrådet 

Ingalill Holmberg, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm 

Bert Levin, f.d. riksdagsman (fp) och f.d. statssekreterare 

Daniel Tarschys, professor i statsvetenskap Stockholms universitet, f.d. riksdagsman (fp) och 

ordförande i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond från november 2006 

Lennart Nilsson, f.d. generaldirektör Skatteverket 



 5 

Seminarier, möten och skatteutlysningen: 

 

Självstyrelse och likvärdighet – om målkonflikter och samspel 

i lokal förvaltning 

Det första seminariet områdesgruppen arrangerade handlade om lokal självstyrelse, närmare 

bestämt om konflikten och samspelet mellan självstyrelse och likvärdighet. Om motsättningen i att 

invånarna i Piteå förväntar sig samma barnomsorg och samma vård som dem i Malmö fast 

förutsättningarna är så olika. Om det faktum att kommunerna de senaste decennierna fått större 

mandat att styra över sig själva med bieffekten att landet i viss mening dras isär. Samma kan sägas 

gälla den landstingsfinansierade sjukvården som har mycket skilda förutsättningar i olika delar av 

landet och därför i praktiken inte har samma innehåll och kvalitet. Detta dilemma är svårlöst, 

politikerna adresserar det ogärna. Temat anknöt på flera sätt till Ansvarskommitténs uppdrag.  

Redan under områdesgruppens första sammanträde fick Per Molander uppdraget att ta fram ett 

underlag till seminariet. Per Molander har ett långt förflutet som forskare, utredare och ämbetsman 

och knöts tillfälligt till områdesgruppen. Han var vid tiden verksam i Mapsec, en konsultfirma med 

offentlig förvaltning som expertisområde. Per Molander författade promemorian Lokalt självstyre, 

likvärdig service och effektivitet med undertiteln Samspel och målkonflikter i den offentliga 

förvaltningen. Tillsammans med Shirin Ahlbäck Öberg och Bengt Jacobsson bildade Per Molander den 

arbetsgrupp som arrangerade seminariet.  Per Molander var sedan tillsammans med Kerstin Stigmark 

redaktör för boken Självstyrelse, likvärdighet , effektivitet (Gidlunds förlag) som publicerades på basis 

av seminariet som hölls 11 februari 2005 i Riksdagens första kammare, med ett 60-tal deltagare.  

Seminariet var upplagt med kommentatorer som belyste varje föredrag, ett upplägg som återkom 

efterföljande seminarier. Den allmänna uppfattningen i områdesgruppen var att seminariet var lyckat 

med bra forskare och kommentatorer, om än med något för stark betoning på statsvetenskap. 

Förklaringen var att gruppen hade haft svårt att hitta ekonomer som intresserar sig för 

förvaltningsfrågor. Man bestämde sig för att vid kommande seminarier sträva efter en större bredd 

bland föredragshållare och kommentatorer. 

 

Skatteutlysningen och skatteseminarierna 

Inför områdesgruppens sammanträde den 14 mars 2005 blev Dan Brändström uppvaktad av tre 

herrar från Skatteakademien, en förening som samlar merparten av landets skatteforskare. De tre 

männen var Gunnar Eliasson, ledamot i Skatteakademin samt professorerna Sven-Olof Lodin och Per-

Olof Edin. De bar med sig det bekymmersamma budskapet att skatteforskningen i Sverige var 

eftersatt. Det forskas alldeles för lite om skatter, menade herrarna, och den aktiva skatteforskning 

som Riksbankens Jubileumsfond hade bidragit till genom en tidigare områdesgrupp om skatter borde 

vara ledstjärnan för en nysatsning. 

Då, på 1970- och 1980-talen, hade Riksbankens Jubileumsfond genomfört kraftfulla insatser för 

skatteforskningen. Det hade bland annat resulterat i att flera professorer kommit att ägna området 
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stor uppmärksamhet. Av dessa kan nämnas Mats Persson vid Institutet för Internationell ekonomi, 

Peter Englund, Handelshögskolan i Stockholm och Ingemar Hansson, tidigare chef för 

Konjunkturinstitutet, statssekreterare i finansdepartementet och numera generaldirektör för 

Skatteverket. Deras och andras kunskaper hade legat till grund för den stora blocköverskridande 

skatteuppgörelsen 1990. 

Nu var läget dock ett annat. Skattereformen var sedan länge gnagd i kanterna och fungerade inte 

längre som det var tänkt. Globaliseringen och internationaliseringen hade börjat sätta helt ny press 

på svenska skatter att vara internationellt konkurrenskraftiga för att inte kapital ska vandra över 

gränserna.  Medborgarnas attityd till skatter var därtill möjligen satt i förändring. Samtidigt var 

skatter inte längre attraktivt att forska om bland yngre akademiker. Och de skatteforskare som var 

aktiva på 1980-talet ägnade sig nu åt andra saker. En av orsakerna till detta är att det anses vara svårt 

att publicera sig internationellt för den som forskar om det svenska skattesystemet. Så löd budskapet 

från Gunnar Eliasson, Per-Olof Edin och Sven-Olof Lodin.  

Även här fanns alltså flera av de ingredienser som behövdes för att intressera områdesgruppen. Här 

fanns ett komplext problemområde som behövde tvärbelysning, ett område som var understuderat 

och som i konkret mening handlade om förutsättningar för samhällets styrning.    

Det utbröt en bisvärm av infall och åsikter under sammanträdet den 14 mars 2005. I gruppen fanns 

Inga Persson och Lennart Nilsson, både med stora kunskaper om skatter. Men även övriga var 

övertygade om att detta var ett viktigt område som tillåtits falla i glömska. Skatter hade funnits med i 

de ursprungliga tankarna när områdesgruppen bildades och här fick det konkret form. Detta ledde till 

en diskussion som vandrade mellan flera sammanträden.   

Flera promemorior författades. Förutom av de tre männen från Skatteakademien också en där Åsa 

Hansson, nationalekonom i Lund, gjorde en kartläggning av skatteforskningen i Sverige. Hon kunde 

konstatera att antalet verksamma skatteforskare var få, samt att yngre forskare i disciplinerna 

nationalekonomi och juridik sällan behärskar den komplexa problematiken i det svenska 

skattesystemet. Områdesgruppen såg det som önskvärt att fler forskare från andra discipliner än 

nationalekonomi och juridik ägnade sig åt området, det vill säga sociologer, statsvetare, 

ekonomhistoriker, etnologer med flera. 

Det första seminariet om skatter, i samarrangemang med Riksdagens skatteutskott, ägde rum 12-13 

oktober 2006 i Riksdagen, strax efter valet och hade rubriken Vad kan forskningen om offentlig 

ekonomi och skatter bidra med i en värld av alltmer globalt beroende? 

Ett drygt hundratal medverkande kom till seminariet varav ett tiotal riksdagsledamöter. Seminariet 

kom att bli en kunskapsöversikt med tvärvetenskaplig prägel och syftade till att ligga till grund för en 

senare eventuell utlysning. Seminariet dokumenterades av Gunnar Eliasson och Erik Norrman. 

Utlysningen kom till stånd i september året därpå genom ett nära samarbete mellan Riksbankens 

jubileumsfond, FAS och Finansdepartementet/Skatteverket. Det var Gunnar Wetterberg i 

områdesgruppen som skrev de slutliga formuleringarna i utlysningen, och i samråd med gruppen 

gjordes en del ändringar i den ursprungliga texten.  

Utlysningen omfattade 28 miljoner kronor av vilka Riksbankens Jubileumsfond svarade för åtta 

miljoner, FAS för fem miljoner och regeringen via Skatteverket för 15 miljoner kronor. Det tillföll två 
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stora program och tre mindre projekt. Sören Blomquist, professor i nationalekonomi i Uppsala fick 11 

miljoner kronor. Joakim Palme vid Institutet för framtidsstudier fick nio miljoner kronor. Thomas 

Aronsson professor i nationalekonomi vid Umeå universitet erhöll 4 miljoner kr. Dessutom erhöll Åsa 

Gunnarsson jurist i Umeå 2,5 miljoner kronor och Dino Viscovi, medieforskare i Växjö 1,5 miljoner 

kronor. 

I november 2009 hölls ett uppföljande seminarium om skatter, även det i Riksdagen och i samarbete 
med Riksdagens skatteutskott: Skatter och skattesystem i en värld av alltmer globalt beroende – 
lägesrapporter pågående forskning.  I juni 2010 öppnades en andra utlysning om skatter. 
 
Gunnar Eliasson är verkställande ledamot i Skatteakademien och en av dem som uppvaktade 

områdesgruppen 2005. Här följer hans kommentar till skatteutlysningen: 

”Vi fick gehör för våra tankar i områdesgruppen. Det knöt ju an till Riksbankens Jubileumsfonds långa 

historia där skatteforskningen lett till påtagliga framsteg och vars resultat till stor del låg bakom 

skattereformen 1990. Men skatter är en komplex materia som kräver en enorm investering i 

institutionell kunskap; ordentliga grundkunskaper om lagstiftning, reglering och myndighetsutövning. 

Jag tycker dock att vi fick genomslag för våra synpunkter i utlysningen om att det behövdes en 

tvärvetenskaplig approach. Och bland annat i Uppsala ser vi hur det håller på att formeras en grupp 

en infrastruktur med täta internationella kontakter som ser lovande ut. Fröna har kommit i jorden 

men ett träget arbete återstår.” 
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Makten i kanslihuset – seminarium i Riksdagen 7 maj 2007 

När Bengt Jacobsson rekryterades till områdesgruppen ledde han ett forskningsprojekt med medel 

från Riksbankens Jubileumsfond – Regeringskansliets och samhällets organisering, REKO, där han och 

hans kollegor undersökte olika aspekter av regeringskansliets organisation. Det tedde sig därför 

naturligt att hålla ett seminarium som knöt an till den forskningen. Vad som händer i kanslihuset 

tycktes också i mångt och mycket sammanfatta den fråga områdesgruppen ägnade sig åt – hur styrs 

Sverige?  

Makten i regeringskansliet blev det första seminariet om regeringskansliet och en presentation av 

vad REKO-projektet frambringat.  Det hölls i ledamotshuset i Gamla Kanslihuset. Ett 70-tal deltagare 

fanns på plats av vilka ett 20-tal riksdagsledamöter och departementsanställda. 

Seminariet hade tre teman – Europeiseringen och politikens invävdhet som behandlade de 

internationella krafter som kringskurit regeringens manöverutrymme. Regeringen och företagen var 

det andra och där gjorde ekonomhistorikern Lennart Schön en historisk exposé. Politikens 

medialisering var det tredje temat under vilket journalisten Åke Ortmark ställde frågan – Vem styr 

egentligen i Rosenbad? 

Seminariet förbereddes, modererades och genomfördes av områdesgruppens medlemmar.  

 

Regeringen styr riket – fungerar kanslihuset? 

– seminarium i Riksdagen 21 oktober 2009 

Det andra seminariet om regeringskansliet bröt mot det första vad gäller fokus, frågeställningar och 

vilka som inbjöds att tala. Om det första i huvudsak var ett forskarseminarium som handlat om hur 

omvärlden påverkar kanslihuset handlade detta andra seminarium om kanslihusets inre liv och 

struktur. Om de så kallade stuprören som bildades vid 1840 års departementsreform och som präglar 

regeringskansliet än idag. Nu var det myndighetschefer och före detta ministrar som förde ordet. Det 

var Mats Svegfors och Gunnar Wetterberg i områdesgruppen som var initiativtagare till seminariet . 

Gunnar Wetterberg har lång erfarenhet från olika positioner i finansdepartementet och UD. Han 

skrev en promemoria om kanslihusets stuprör och dessutom en debattartikel som publicerades på 

DN debatt 29 april 2007, där han föreslog att departementen skulle slopas och ersättas med en 

större statsrådsberedning.  Seminariet lockade ett stort antal deltagare, cirka 170 stycken, varav 

många politiker. Seminariet dokumenterades skriftligt.  
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Regionala toppmöten eller Jonseredsprocessen 

Områdesgruppen genomförde fyra regionala toppmöten i samarrangemang med Vinnova. Idén 

föddes av Dan Brändström under ett sammanträde 2005 om ett seminarium i Jonsereds herrgård i 

Västra Götaland. Seminariet ansågs så lyckat att gruppen ville se en fortsättning. Seminarierna kom 

senare att ömsom kallas regionala toppmöten, ömsom gå under namnet Jonseredsprocessen. 

Drivande i Jonseredsprocessen var i hög grad Jan Edling, som då liksom nu var anställd som analytiker 

på Vinnova, och som engagerat drev frågan om regionernas förmåga till kraftsamling och innovation.  

Bakgrunden var enkelt uttryckt att den klassiska svenska samhällsorganisationen – som går tillbaka 

till Axel Oxenstiernas reform 1634– framstår som allt mindre funktionsduglig. I en globaliserad värld 

krävs av länder som Sverige att näringslivet går från klassisk industriproduktion till mer 

kunskapsbaserad verksamhet på grund av att den klassiska produktionen kan utföras billigare i andra 

länder. Samtidigt leder globaliseringen – och framför allt medlemskapet i EU – till att regionernas 

betydelse ökar. För att kunna konkurrera krävs då att regioner samlas kring sina relativa fördelar och 

utvecklas till drivhus för tillväxt, där näringsliv, politik och akademi samverkar för att realisera 

”kunskapssamhället”. Den klassiska svenska modellen, som bygger på en stark central stat och 

förhållandevis starka kommuner men svaga regioner, behöver i skenet av denna utveckling belysas. 

Seminariernas syfte var just detta. 

Avsikten var att regionalt samla de ledande företrädarna inom näringsliv, akademi och politik för att 

diskutera dels vikten av samverkan enligt den så kallade Triple Helix-modellen, dels för att på denna 

nivå initiera ett gemensamt samtal om regionens framtid. Mötena genomfördes som 

heldagsseminarium inledd med en gemensam middag kvällen före.  

Innehållet i de fyra seminarierna följde en gemensam mall med vissa variationer beroende på de 

specifika regionernas förutsättningar och utmaningar. Mötena inleddes med en översikt av den allt 

skarpare globala konkurrensen och behovet av att stärka den regionala konkurrenskraften med ett 

ökat samarbete mellan näringsliv och akademi (utbildning och forskning). Politikens ökade roll som 

samordnare av den regionala kompetensförsörjningen och innovationsinfrastrukturen betonades. 

Universitetens roll i det regionala samarbetet belystes på flera sätt. Dels presenterades olika studier 

på området, dels redovisades pågående utredningar som hade till uppgift att modernisera 

universitetens verksamhet, bland annat Resursutredningen, som leddes av områdesgruppens 

ordförande Dan Brändström. 

En given plats i samtalen hade de olika turerna kring Ansvarskommittén. Så länge som utredningen 

pågick var det självklart att utredningens ordförande Mats Svegfors, ledamot av områdesgruppen, 

redovisade utredningsläget.  

En stående sista punkt på dagordningen var en paneldebatt mellan respektive regions främsta 

företrädare inom näringsliv, akademi och politik. Debattens tema var hur samverkan mellan de 

regionala aktörerna kan stärkas och hur regionens konkurrenskraft kan öka under de närmaste tio 

åren. Det visade sig vid flera möten att det var första gången personerna träffades och diskuterade 

dessa frågor ordentligt. 



 10 

Områdesgruppen var beredd att anordna regionala toppmöten på flera håll i landet än vad som 

skedde. Samtal fördes också med några övriga tänkbara regionbildningar. Det visade sig dock svårt 

att genomföra fler möten av detta slag, dels på grund av att den regionala dialogen om eventuella 

sammanslagningar avstannade, dels på grund av att regionfrågan lades på is av regeringen. 

De regionala toppmötena ägde rum i följande regioner: 

11-12 maj 2006 Västra Götalandsregionen Jonsereds Herrgård, Göteborg 

12-13 februari 2007 Sydsam (Region Skåne samt 

Blekinge, Kalmar och 

Kronoberg) 

Turning Torso 

24-25 sept 2007 Mälardalsregionen (Stockholm, 

Uppsala, Södermanland, 

Västmanland och Örebro) 

Residenset och Landstingshuset 

Västerås 

21-22 april 2008 Övre Norrland (Norrbotten, 

Västerbotten samt norra 

Västernorrland) 

Residenset och Folkets Hus Umeå 
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Välfärd på kontrakt 

Samhället upphandlar tjänster för minst 400 miljarder kronor varje år. Hur hanterar politikerna 

upphandlingsfrågor och hur skrivs avtal? Hur hanteras lagen om offentlig upphandling? Frågorna 

hängde samman med offentlig ekonomi och ledarskapsfrågor, det sistnämnda inte minst gällande 

riskerna för korruption.  

Först hölls en halvdags Seminarium om kontraktsavtalad offentlig verksamhet i Jubileumsfondens 

lokaler på Kungsträdgårdsgatan. Seminariet hölls i anslutning till områdesgruppens sammanträde 21 

januari 2008. Efter några inledande ord av Dan Brändström föredrog professor Fredrik Andersson, 

nationalekonom vid Lunds universitet, professor Tom Madell, juridiska institutionen Umeå 

universitet samt professor Björn Axelsson, Handelshögskolan i Stockholm. Dessutom deltog Helene 

Odenljung, som representerade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i detta seminarium. 

I december samma år gick ett heldagseminarium av stapeln i samarrangemang med Riksdagens 

finansutskott. Seminariet hölls i Riksdagens förstakammare under rubriken Välfärd på kontrakt – ett 

seminarium om kontraktsavtalad offentlig verksamhet.  

Seminariet var uppbyggt kring tre perspektiv: Medborgarperspektivet - där frågor om legitimitet blev 

viktigt: Hur kan man förena marknadsliknande arrangemang med krav på politisk styrning och 

demokratiskt ansvarstagande? Går det att utveckla system där utförare kan hållas under lupp eller 

måste offentlighetsprincipen ge vika? Finns det problem med att den som efterfrågar tjänsten 

(exempelvis patienten) inte är den som betalar? Vilka är möjligheterna med att låta medborgarna 

välja inom ramen för ett offentligt reglerat system? 

Utvecklingsperspektivet – kravet på att i förväg specificera vilka tjänster man vill ha utförda. Här 

finns fördelar men också risk att man låser sig fast i det befintliga och beprövade.   

Regleringsperspektivet – vilka möjligheter och begränsningar ger lagen om offentlig upphandling och 

EU:s upphandlingsdirektiv när det gäller att utveckla innovativa lösningar och nytänkande?   

Seminariet lockade ett 90-tal deltagare varav ett tiotal riksdagsledamöter.  Moderator för seminariet 

var journalisten Pernilla Ström. Ett referat från seminariet gjordes av fil.dr. Jenny Björkman och lades 

ut på Jubileumsfondens hemsida.  

 

Innovationspolitik – en del av den ekonomiska politiken 

”Den svenska industrialismen är full av exempel på hur marknad och politik drivit både den tekniska 

utvecklingen och den ekonomiska tillväxten framåt. Statliga beställningar på vattenkraft drev fram en 

unik kompetens hos ASEA. Samma sak skedde med Televerket och Ericsson som i samverkan 

utvecklade NMT, föregångaren till dagens moderna system för mobiltelefoni.” så löd inledningen till 

seminarieinbjudan till Innovationspolitik – en del av den ekonomiska politiken som hölls i 

Riksdagshuset 14 oktober 2009 och som anordnades i samarbete med Riksdagens Näringsutskott. Jan 

Edling och Lennart Schön utformade tillsammans seminariet som ur historiskt men också 
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internationellt perspektiv belyste innovationspolitiken som politiskt styrinstrument.  Seminariet blev 

mycket uppskattat. Moderator för seminariet var journalisten Pernilla Ström. 

 

Det goda åldrandet – en utmaning för politik och forskning  

Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, FAS, Riksbankens Jubileumsfond, VINNOVA och 

Vårdalstiftelsen anordnade gemensamt en konferens om åldrande och äldreforskning med titeln Det 

goda åldrandet – en utmaning för politik och forskning. Konferensen ägde rum den 7 november 2007 

i Stockholmsrummet, Folkets hus, i Stockholm. Daniel Tarschys från områdesgruppen, Ewa Ställdal, 

vd för Vårdalstiftelsen och Kenneth Abrahamsson, programchef, FAS, var moderatorer.  

 

Autonomy in higher education  

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond anordnade 2 juni i samarbete med Autonomiutredningen(U 

2007:11) ett endagsseminarium om aktuella europeiska reformer med sikte på ökad självständighet 

för universitet och högskolor. Seminariet hölls på engelska. Moderator var Daniel Tarschys.  
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Röster om Områdesgruppen för offentlig ekonomi, 

styrformer och ledarskap. 

 

Intervjuer med 

Mats Svegfors 

Shirin Ahlbäck Öberg 

Jan Edling 

Bengt Jacobsson 

Inga Persson 

Sonia Karlsson 

Gunnar Wetterberg 
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”En grupp för samhällsingenjörer” 

 

Mats Svegfors, vd, Sveriges Radio 

Mats Svegfors var vid den tiden landshövding i Västmanland och ledde den så kallade 

Ansvarskommittén, den utredning som Göran Persson och Per Nuder initierade 2003 och vars arbete 

kom att bli själva startmotorn för områdesgruppen. Ansvarskommittén hade ett brett mandat att 

föreslå förändringar i förvaltningen för att klara samhällets framtida utmaningar. Här fanns 

frågeställningarna, här fanns uppdraget att tänka nytt kring den förvaltningsstruktur Axel 

Oxenstierna ritade upp och sjösatte år 1634 och som vi levt med sedan dess. Här fanns det trängande 

behovet av ett stabilare kunskapsunderlag.  

Även om områdesgruppen inte bildades på Mats Svegfors direkta förslag så tonade behovet av en 

sådan fram i diskussioner mellan honom, Dan Brändström och förre ministern Bo Holmström i 

september 2003 under en resa till S:t Petersburg. De frågade sig var den kvalificerade forskning fanns 

om hur den offentliga ekonomin fungerade? Den som undersökte huruvida skattepengarna används 

på bästa och mest rationella sätt? Mats Svegfors, som själv inte är forskare men beskriver sig som 

"forskningspositiv", hade letat efter relevant kunskapsunderlag under arbetet med 

Ansvarskommittén men funnit ytterst lite. 

”Syftet med områdesgrupperna är att rikta ljuset mot de områden där forskning behövs och detta var 

ett sådant område. Begreppen offentlig ekonomi och förvaltningsekonomi var bara till hälften 

etablerade i samhällsvetenskaperna”, säger Mats Svegfors när vi ses för intervju på hans nya 

arbetsplats Sveriges Radio.  

”Det finns massor av forskning om företagsekonomi, men den offentliga delen som omfattar ungefär 

hälften av ekonomin ser man inte på med samma ögon, vilket jag diskuterade med Dan Brändström. 

Den forskning som fanns på området var fokuserad på demokratifrågor, inte på rationalitet.” 

Frågan var och är central eftersom en åldrande befolkning gör att sjukvården och annan offentlig 

verksamhet i framtiden kommer att behöva utföras med större rationalitet och precision.  

Mats Svegfors träffade tusentals personer i arbetet med Ansvarskommittén; kommunalpolitiker, 

landstingspolitiker, forskare. Samtal var hans viktigaste arbetsmetod. Men han minns att 

diskussionerna i områdesgruppen hade en annan karaktär än dessa samtal. I områdesgruppen 

hamnade han i ett sammanhang med ”ytterst bra forskare” som inte hade det direkta uppdraget att 

försöka påverka honom, vilket gjorde diskussionerna friare. Det hindrade inte att Jan Edling öppnade 

Ansvarskommitténs ögon för regionernas roll som drivmedel för näringslivets utveckling.  

”Min uppfattning var, och är, att sjukvården är den tyngsta, viktigaste och i framtiden svåraste 

uppgiften för regionerna. Men jag blev ändå påverkad av Jan och hans tal om innovativa regioner och 

att den offentliga ekonomin skulle stärka det regionala näringslivet. Jan är ju en mycket passionerad 

samhällsförändrare och drev en tydlig agenda i gruppen, detta sagt i en positiv mening.” 
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Den 27 februari 2007 överlämnade Mats Svegfors Ansvarskommitténs slutbetänkande till regeringen. 

Man lämnade en mängd förslag på en rad områden, men det som gav störst eko var förslaget om sex 

eller nio regionkommuner. Därefter följde diskussioner lite överallt i samhället, kring dess slutsatser. 

Själv menar han att han redan då helt osentimentalt lämnade utredningen bakom sig. Han har 

förståelse för moderaternas motstånd mot slutbetänkandet, de som helst vill avskaffa landstingen 

skulle nu få en ny maktsfär mellan stat och kommun. Han har också förståelse för Anders Borgs 

slutsats att inte ta tillvara utredningen eftersom den inte stod på alliansregeringens prioritetslista för 

innevarande mandatperiod. Mats Svegfors medger att det finns inslag av samhällsingenjörskap i såväl 

arbetet med Ansvarskommittén som hans deltagande områdesgruppen och att detta återspeglar ett 

drag i hans egen person. 

”Jag är en samhällsingenjör i så måtto att jag tror att man kan göra samhället bättre genom att 

organisera det på ett medvetet och klokt sätt. Den här gruppen var ett ytterst kvalificerat fora att 

utveckla sådana tankar.” 

Det gällde inte minst områdesgruppens sista insats, den som enligt Mats Svegfors kom att bli en av 

de viktigaste: att initiera en diskussion om hur regeringskansliet fungerar, eller inte fungerar.  

”Jag raljerar inte när jag säger att det är ett under att Sverige fungerar så bra trots att 

regeringskansliet fungerar så dåligt. Eller kanske ska jag snarare säga - och jag raljerar inte nu heller - 

att det kanske inte är så dumt att regeringskansliet fungerar dåligt. De hittar på en massa mindre 

välbetänkta saker som lyckligtvis aldrig får något genomslag.” 

Men på det hela kostar ineffektiviteten. Framförallt är det EU-politiken som blir lidande enligt 

Svegfors. Beslut tagna i EU implementeras inte på ett tillräckligt intelligent sätt, de läggs klumpigt 

ovanpå existerande regleringar. Därtill är Sverige dåligt på att tidigt påverka processer i EU. 

”Jag vet att politiker inte gillar när man säger detta, men Sverige är en svag EU-medlem. Finland är 

mycket starkare.”  

Förklaringen Mats Svegfors lämnar är att fackdepartementen driver sina egna EU-agendor 

oberoende av varandra och att det saknas samordning dem emellan. Och att dessa agendor inte 

sällan kolliderar mot varandra. 

”Det gäller inte bara EU”, fortsätter Svegfors. ”Ta bara en sådan sak- för att illustrera med 

en liten enskildhet i ett mycket, mycket stort sammanhang - som när man 

tillsätter en utredning. Det saknas ett register över lämpliga kommittésekreterare. Istället frågar 

tjänstemännen på det enskilda departementet varandra om de möjligen känner någon. Och på det 

andra departementet som sitter en våning ner sker samma planlösa rekrytering.” 

 

Frågan om regeringskansliet föranledde åtskilliga diskussioner i områdesgruppen och här hade Mats 

Svegfors och Gunnar Wetterberg samma problembild. Det var i själva verket när de båda herrarna 

stötte samman på gatan som idén om ett seminarium uppstod. Svegfors och Wetterberg - som 

känner varandra sedan lundatiden då de bekämpade varandra från varsitt politiska flank - fann att de 

här hade stor samsyn. Det blev ett seminarium om huruvida regeringskansliet fungerar som det ska. 
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”Här handlade det om att få upp frågan på agendan. Det lyckades vi med i någon mån. Båda 

seminarierna om regeringskansliet vände på många stenar. Vad det sedan får för långsiktig effekt, 

det vet man aldrig.” 

Seminariet blev ett av de mest välbesökta med 170 deltagare, varav många politiker. Förvånande 

kanske, med tanke på politikers ointresse av regeringskansliet som organisation. Politiker, som är så 

snara att omorganisera snart sagt vilken verksamhet som helst i samhället; försäkringskassan, 

arbetsförmedlingen - är närmast blinda när det gäller sitt eget revir. Det handlar givetvis om reell 

maktpolitik, resonerar Svegfors, ovilja att utsätta sig för den otrygghet som en omorganisering av den 

egna verksamheten innebär. Men också om att förvaltningsfrågor inte är det man går till val på.  

Här närmar sig Mats Svegfors områdesgruppens kärna: att lyfta frågor som är viktiga, men som inte 

är forskningspolitiskt eller partipolitiskt heta och som därför hamnat i skuggan. Skatteforskningen var 

definitivt en sådan fråga och något som även Ansvarskommittén förde långa diskussioner om.  

Så hur långt kom gruppen? Fick Mats Svegfors sitt kunskapsunderlag till Ansvarskommittén?  

”Det är långa ledtider när det gäller forskning och jag visste att Ansvarskommittén skulle ha avslutat 

sitt arbete innan det skulle ha kunnat bli några forskningsresultat. Men det kanske är 

Ansvarskommitténs största insats att den satt ljuset på förvaltningen och behovet av mer kunskap 

inom området. Sedan finns det en annan aspekt. Det är inte sagt som någon kritik av gruppen, inte 

alls, men det finns alltid denna - vad ska vi säga? - paradigmala tröghet, vilket betyder att det är så 

svårt att få folk att syssla med det man vill. Förvaltningsforskning har aldrig varit särskilt populärt och 

ger man forskare pengar till det så har de ändå en förmåga att använda dem till något annat.” 

Mats Svegfors tror ändå att områdesgruppen satt avtryck. 

”Det har den definitivt, fråga mig inte bara på vilket sätt, det kan man aldrig riktigt veta. Man vill 

gärna tro att samhället är ett biljardspel och att just det klot man själv stöter till är det som sätter 

hela spelet i rörelse. Men i verkligheten finns det så många som stöter - och därtill finns klot som 

sätter sig själva i rullning.” 
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”Vi belyste konkreta maktfrågor som politikerna 

undviker” 

 

Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statsvetenskap.  

 

 ”Vi var som en think tank, en tankesmedja heter det på svenska, som Timbro och Arena. Men till 

skillnad från dem hade vi ingen uppfattning om vad man skulle tycka. Det fanns inga givna höger- och 

vänsterdiken, bara en samsyn om att de frågor vi tog oss an behövde större uppmärksamhet. Vi tog 

upp saker som var understuderade av forskare och underdiskuterade av ansvariga politiker. Det var 

naturligtvis jättebra att vi var den blandning av människor som vi var; forskare, praktiker och 

personer som Daniel Tarschys som dels har en akademisk karriär dels har lång erfarenhet från 

politiken.”  

Shirin Ahlbäck Öberg är docent i statsvetenskap och knuten till Skytteanum vid Uppsala universitet. 

Hon har gjort en rad undersökningar om maktrelationer i den svenska riksdagen och om 

förvaltningen. När hon kom in i områdesgruppen var hon enligt sig själv en relativt junior forskare 

med avhandlingen endast en handfull år bakom sig. Här kom hon in i ett sammanhang med forskare 

från andra fält som intresserade sig för hennes frågor. Visserligen är hon till vardags anställd på en 

institution med kvalificerade kollegor, men de verkar inte alla inom hennes eget fält. 

”Jag trivs jättebra med mina kollegor här i Uppsala, men det finns en brist på fora där man diskuterar 

förvaltningsforskning och hur offentliga finanser ska användas. Sådant som politiker själva inte 

prioriterar. För dem tycks nästan all forskning ha något med tillväxt eller mångfald att göra. Men hur 

vi organiserar samhället är centralt.” 

Sammanträdena i områdesgruppen beskriver hon som ”ytterst lärda seminarier med en utmärkt 

seminarieledare”. Men från första början var hon osäker på exakt hur arbetet i gruppen skulle gå till. 

Vilka frågor som skulle diskuteras och i vilka former. Det fanns ingen tydlig agenda, utan det var 

diskussionerna som ledde gruppen framåt.  

”Det gav sig rätt snart vilken riktning gruppen skulle få. Våra sammanträden var som idéseminarier, 

där olika tankar presenterades, och det var ordföranden Dan Brändströms bredd och kontaktytor 

som gjorde att diskussionerna blev engagerade och fick spets. Att det blev ett bra samtalsklimat.” 

Samtalen handlade nästan alltid om konkreta maktfrågor: hur ska kommunernas ansvar se ut? Vad 

händer med ansvarsfrågorna och offentlighetsprincipen när kommunala verksamheter läggs ut på 

entreprenad? Hur menar man när man säger kommunalt självstyre och samtidigt hävdar 

likvärdighetsprincipen? Den sistnämnda frågan kom att ligga till grund för det första seminariet som 

områdesgruppen anordnade: om kommunalt självstyre. Ett seminarium som Shirin Ahlbäck fick till 

uppgift att arrangera tillsammans med Per Molander och Bengt Jacobsson. Områdesgruppen 

fungerade också som en arena för att presentera egna idéer och försöka få andra med sig. 

”Jag minns att jag höll en ganska kritisk dragning om forskarutbildningen. Det var ett område som 

Dan Brändström hade sysslat med, han hade suttit som ordförande för resursutredningen (RUT 2). 

Min poäng var att det knappast finns några möjligheter för disputerade forskare att fortsätta 
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meritera sig akademiskt och att deras enda chans att hänga sig kvar i akademin är att undervisa. Och 

att vi därmed, något tillspetsat, inte utbildar forskare utan lektorer.”  

Det fanns en rad andra frågor gruppen borrade i, berättar Shirin Ahlbäck Öberg, olösta och angelägna 

frågor som inte var tillräckligt undersökta. Det gäller Inte minst skatteforskningen, ett område som 

Shirin Ahlbäck Öberg anser som mycket intressant även om den ligger långt från hennes egen 

forskning. Vad är det som gör att vissa är benägna att betala ganska mycket i skatt medan man i 

andra länder betalar mycket mindre men gnäller desto mer?  

”Även här såg vi att området saknade forskning. Och att intresset för den kunskap som forskningen 

ändå generar är lågt. Det är så mycket i politiken som saknar kunskapsbas, det är en sorts 

experimentverkstad och det försökte vi i gruppen göra något åt”  

”Ta det här med EU-inträdet. Minns du utredningen av Olof Ruin som gjordes före inträdet? Där han 

kom fram till att Sverige lämnar över viss makt till Bryssel och att vi därför var tvungna att göra om 

grundlagen? Det blev ett ramaskri. Man talade om en plattläggningsparagraf och en sådan skulle vi 

absolut inte ha. Nu kan vi se att en rad beslut de facto flyttar till Bryssel. I Finland tänkte man 

annorlunda, där införde man en grundlag som skulle återspegla de maktförskjutningar som EU-

inträdet innebär. Likadant i nya demokratier där frågor om maktfördelning i styrelseskicket ofta kan 

vara föremål för noggrannare överväganden än i Sverige, där vi förutsätter att vi ändå ska kunna 

resonera oss fram till förnuftiga saker.” 

Shirin Ahlbäck Öberg minns att gruppen fick rapporter från Ansvarskommitténs framåtskridande, 

men hon var själv i USA när slutbetänkandet lades fram och minns därför bara svagt hur den togs 

emot.  

Så vilka avtryck i samhället tror Shirin Ahlbäck Öberg att områdesgruppen för offentlig ekonomi, 

styrning och ledarskap har åstadkommit?  

”Jag tror att vi har gjort intryck på två sätt: ett är att vi har uppmärksammat områden där det saknas 

kunskap och där det alltså behövs forskning. I vissa fall blev resultatet en utlysning, till exempel när 

det gäller skatteområdet. Dels hade vi - om jag kan säga så utan att förhäva mig – kvalificerade 

forskare i gruppen, forskare som i sin tur har stora nätverk och som kan sprida de idéer vi kom fram 

till.  Därtill höll vi ju en rad seminarier till vilka vi attraherade tunga forskargrupper och många 

riksdagsledamöter och praktiker om kom och lyssnade. Vi har också åstadkommit en rad 

publikationer med bra texter som vi hoppas får spridning.” 
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”Jonseredsprocessen har satt avtryck”  
 

 

Jan Edling, analytiker, Vinnova 

 

”Det här är den roligaste grupp jag har varit med i. Om Axel Oxenstierna levt idag hade han platsat i 

områdesgruppen. Fast han hade väl varit jävig. Det är ju hans gamla stuprör från 1634 som vi ville 

riva upp”, säger Jan Edling. 

Jan Edling anslöt sig till områdesgruppen ungefär ett år efter starten. Han hade då varit analytiker 

och utredare på LO, men efter en rapport om arbetsmarknaden som inte föll i god jord hos 

arbetsgivaren bytte han arbetsplats till Vinnova, och det är där vi träffas för intervju.  

Han hamnade i en miljö fylld av intressanta samtal, fyllda med kunniga kommentarer. Det var en 

synnerligen lämplig mylla för hans egna idéer om hur olika samhällsfunktioner borde samarbeta för 

att lösa komplicerade problem. Det var en hög intellektuell nivå på gruppens arbete, berättar han. 

Där fanns forskare från olika områden, historiker, statsvetare, organisationsforskare. Där fanns 

kvalificerade praktiker - och så han själv och Gunnar Wetterberg då som befann sig mitt emellan.  

”Sammanträdena var både väldigt effektiva och samtidigt kändes det som att alla fick tala till punkt, 

att vi hade vädrat frågorna ordentligt. Det hela var oerhört stimulerande. Förvaltningsforskning var ju 

inte så himla inne, och det var ju en av gruppens uppgifter att hitta områden där det behövdes 

forskning.”  

Det Jan Edling inledningsvis kom att lägga mest energi på var de så kallade regionala toppmötena, 

eller Jonseredsprocessen som det också kom att heta tack vare att det första toppmötet hölls i 

Jonsered. De pågick under 2006 – 2008 och utvecklades till en sorts turné över landet där de samlade 

ledande företrädare för akademien, ledande beslutsfattare i regionerna och näringslivsfolk. Syftet var 

att diskutera regionernas framtida förmåga till överlevnad och konkurrens i en globaliserad värld.   

Jan Edlings tanke är att globaliseringen och EU-inträdet tillsammans och var för sig utsätter 

samhällsförvaltningen för press, viket försvagar staten men ger regionerna större spelrum. Det 

förutsätter dock att regionerna kraftsamlar över hela fältet för att kunna hävda sig; utbildning, 

arbetsmarknad, innovationer, kompetensförsörjning, transporter. Det kräver att olika 

samhällssektorer börjar lyfta blicken och se möjligheter till samarbete. Om detta ville de regionala 

toppmötena öppna kontaktytor och föra fördjupande samtal. Här kompletterade Jan Edlings tankar 

dem som Ansvarskommittén presenterade. Mats Svegfors och Ansvarskommitténs arbete löpte som 

en röd tråd genom toppmötena. Svegfors redogjorde för var man befann sig i utredningsarbetet och 

han fick inspel från avnämarna.  Till första Jonseredsseminariet kom rektorerna för Chalmers och 

Göteborgsuniversitet.  

”Det var nytt för många, inte minst för politikerna att samtala om regionen som helhet i en 

globaliserad värld, inte bara sjukvård och kommunikationer. Det var likaså nytt för dem att få prata 

så ingående med ledande högskolemänniskor, och näringslivsfolk. De fick teckna scenarier 
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tillsammans; hur ser vår region ut om tio år? Hur många tusen ingenjörer behöver vi för att inte 

industrin ska fly? Det var kanske första gången de pratade med varandra om dessa saker.”   

Västra Götaland var alltså först ut. Sedan hölls ett liknande regionalt toppmöte i Turning Torso i 

Malmö med representanter från region Skåne, Kalmar, Blekinge – den så kallade Sydsamregionen i 

Ansvarsutredningens regionindelning. Därefter flyttade toppmötena norrut till Mälardalens fem län 

för ett möte i Västerås och därefter till Umeå.    

”Vi hade samma upplägg, kvalificerade seminarier, övernattning med kvällsdiskussioner. Jag tror att 

de här mötena satte avtryck hos rätt många människor.  För många var det första gången de 

diskuterade dessa saker.” 

Jonseredsprocessen var ett samarbete mellan Riksbankens Jubileumsfond och Vinnova, och det var 

Jan Edling som möjliggjorde detta samarbete. Han själv säger att han lade ansenlig tid på att 

organisera de regionala toppmötena. Och precis som den övriga seminarieverksamheten som 

anordnades inom områdesgruppen, så höll de hög kvalitet. 

”Alla seminarier som anordnades i områdesgruppen höll toppkvalitet. De hade dessutom alltid ett 

tydligt syfte; att få inspel till forskningsutlysningar och liknande, vilket gjorde dem ännu mer 

intressanta”, säger Jan Edling.  

Jan Edling var också en av dem som arbetade med seminariet om offentlig upphandling. Han gjorde 

också ett seminarium med Lennart Schön i områdesgruppen om Innovationspolitik. 

Vid Jonseredsprocessens sista anhalt i Umeå hade Ansvarsutredningen hunnit offentliggöras. Den 

diskuterades flitigt, inte minst under Almedalsveckan samma år. Och när den sedan tystades och 

lades i byrålådan av alliansregeringen kunde man tro att luften skulle gå ur områdesgruppen. Det var 

ju trots allt som skuggrupp till Ansvarskommittén den hade startat. Så skedde dock inte, menar Jan 

Edling. 

”Vi fortsatte vårt arbete och såg det hela lite från sidan. Mats Svegfors, som ju hade bäst insyn av oss 

alla, var länge optimistisk. Han trodde att politikerna skulle ta sitt förnuft till fånga medan jag var mer 

krass. Och när partisekreterarna gick ut i en gemensam debattartikel insåg jag att vi inte kom längre - 

just då. Tiden visade väl att jag hade rätt.”  

Jan Edlings uppfattning är att det pågår ett slags kulturkrig bland politiker mellan förnyare och 

statskramare – och att skiljelinjerna skär rakt igenom partierna. Inom moderaterna gissar han att det 

finns en majoritet som förespråkar en ny regionindelning, inte minst syns det bland de moderata 

politikerna som deltog i Jonseredprocessen. Moderaterna i Västra Götaland och Skåne skulle inte 

vilja byta tillbaka. Men än har inte dessa moderater fått gehör från partiledningen.  

Inom socialdemokratin finns det en stabil majoritet för en regionindelning. Sven-Erik Österberg, som 

deltog i områdesgruppen i dess början men slutade och blev biträdande finansminister, ville se en 

sådan. Och enligt Jan Edling försökte Ulrika Messing bana väg för en regionindelning, men hennes 

chef Göran Persson ville inte veta av sådana tankar och drog undan mattan för henne.  

”Men efter valet kommer det att hända saker, oavsett vem som bildar regering.”  
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Jan Edling anser att det bland allmänheten fortfarande råder en stor okunskap om regionfrågor. Han 

berättar en anekdot om ett nyhetsinslag i radio, där reportern frågar en äldre kvinna vad hon tycker 

om att Halland ska försvinna som landskap. Kvinnan svarar: ”Va, ska Halland försvinna?! Här som är 

så vackert!”  

En uppfattning inom områdesgruppen har varit att gruppens tredje uppdrag, ledarskap, hanns inte 

riktigt med. Det håller inte Jan Edling med om.  

”Mycket av det vi ägnade oss åt handlade om ledarskap. Ledarskap innebär inte bara vad som är en 

bra chef utan hur man leder en region eller ett land.  När landstingen blir regioner och 

ansvarsområdena breddas från sjukvård och kommunikationer till att omfatta regionens hela 

överlevnad, när täta samarbeten mellan akademi, samhälle och näringsliv måste till för att få igång 

innovation – då måste man skapa nya organ och då krävs ett annat ledarskap än tidigare”, säger Jan 

Edling. 
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”Gruppen ökade samhällets självförståelse” 
 
 
Bengt Jacobsson, professor i företagsekonomi och prorektor vid Södertörns Högskola 
 
Bengt Jacobssons första reflektion om områdesgruppen är av det personliga slaget:  

”Man mådde bra efter sammanträdena. Det var roliga personer, det dök upp annorlunda 

infallsvinklar. Man fick sig till livs kvalificerad samhällsinformation och kände sig lite mer allmänbildad 

efteråt.” 

Bengt Jacobsson är professor i företagsekonomi och prorektor vid Södertörns högskola. När han blev 

tillfrågad att delta i områdesgruppen medverkade han sedan flera år i beredningsgruppen för 

ekonomisk forskning vid Jubileumsfonden Han ledde dessutom forskningsprojektet 

Regeringskansliets och samhällets organisering, REKO. Inom detta av Riksbankens Jubileumsfonds 

finansierade projekt undersökte han och hans kollegor bland annat en mängd olika aspekter av 

regeringskansliets styrning.  

”Jag var känd inom Jubileumsfonden som forskare och som ledamot i beredningsgruppen och det var 

nog därför jag fick frågan.” 

När gruppen var som roligast och enligt Bengt Jacobsson fungerade som bäst, blev det ett spännande 

utbyte mellan forskare och kvalificerade praktiker. Det är inget som rutinmässigt kommer till stånd i 

andra sammanhang, resonerar han.  

”Folk hade sina käpphästar, även jag, och det var förhållandevis lätt att lansera idéer. Man kan väl 

säga att gruppen blev en arena att driva olika idéer. Någon föreslog något, så diskuterade vi det, och 

sedan blev det ett seminarium eller något annat. Det var möjligt att göra saker med de idéer som dök 

upp eftersom det också fanns resurser kopplade till gruppen. Sådant är verkligen inte rutin i vår 

värld.” 

”Jag tycker att det första seminariet om regeringskansliet; Makten i Kanslihuset var det som var 

roligast att göra. Kanske dels därför att jag var mest engagerad i det, men också för att där lyftes 

forskningen fram. Praktikerna fick kommentera forskarna. I det andra seminariet om 

regeringskansliet var det praktikerna som lyftes fram och så fick forskarna kommentera praktikerna. 

Det var också intressant, men på ett annat sätt.” 

Seminariet Makten i kanslihuset hölls i maj 2007 i gamla kanslihuset, i statsrådsberedningens gamla 

lokaler.  ”Politisk makt är naturligtvis notoriskt svår att undersöka” skriver Bengt Jacobsson i ett PM 

inför seminariet. Men här ville han diskutera hur utomstående aktörer bidrar till att sätta 

dagordningen. Bengt Jacobssons utgångspunkt var och är den att svenska staten har blivit alltmer 

fragmenterad. Staten har vävts in i ett europeiskt och vidare internationellt sammanhang som i hög 

grad bestämmer vad som är möjligt att göra. Stater blir mer av regelföljare. Internationella finansiella 

organisationer skapar regelverk för finansmarknaden. Det är europeiska standardiseringsinstitut som 

i stor utsträckning skapar arbetsmiljöreglerna. Det är en privat internationell standardiserare (IASB) 

som skapar regler för hur företagen ska redovisa sig.  Och så vidare med många fler exempel. Staten 

suger även åt sig regler och strukturer genom att tjänstemän och politiker umgås på EU-nivå och gör 
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dem till sina. Allt detta bidrar enligt Bengt Jacobsson till att det blir allt svårare att ha kontroll över 

utvecklingen i ett land.   

”Denna fragmentering ses ofta som ett problem, bland annat av flera av de andra deltagarna i 

områdesguppen. Den andra konferensen om Regeringskansliet handlade i hög grad om 

möjligheterna att ändra genom att styra upp, samla ihop, stärka tjänstemannanivån i 

regeringskansliet och på så vis öka styr- och planeringsförmågan i staten.”  

”Jag är dock inte säker på att det är vare sig möjligt eller önskvärt. Regeringskansliet är en politisk 

organisation som ska hantera intressen som står mot varandra. Det skapar konflikter som aldrig går 

att lösa men som kan hanteras. I det perspektivet har stuprören en funktion.” 

I det andra seminariet om regeringskansliet Regeringen styr landet - fungerar regeringskansliet? som 

hölls i oktober 2009 hade Bengt Jacobsson rollen som kommentator. Han motsätter sig idén som 

någon framkastade om en Sir Humphrey, en supertjänsteman som har koll och styr över allt.   

”Det fanns ju några i gruppen med drag av samhällsingenjörer, med starka idéer om att stimulera 

tjänstemannanivån i regeringskansliet och att på så sätt öka styr- och planeringsförmågan i staten. 

Min hållning som forskare blev väl att säga att jodå, varsågoda och försök, men tendensen går i rakt 

motsatt riktning mot ökad fragmentering. Och denna fragmentering går inte så lätt att organisera 

bort.”  

Bengt Jacobsson menar att internationaliseringen förvisso minskar nationalstatens makt men det 

betyder inte att regionernas spelrum ökar. Det regionernas Europa som man talade om för 20 år 

sedan har i stort sett inte inträffat, resonerar han. Det är fortfarande staten som är den förhandlande 

enheten i EU-samarbetet. Och bara för att statens inflytande har minskat har inte regionernas makt 

ökat.  

”I slutskedet av gruppens arbete fick de regionala mötena väldigt stort utrymme. Det var inget fel, jag 

hade inget emot det, det låg i linje med Mats Svegfors idéer och det var absolut en sådan sak som en 

sådan här grupp skulle kunna ägna sig åt.  Men för mig som forskare blev det för lite forskning och för 

mycket klockartro på vissa modeller och idéer. Mitt intresse var väl snarare att undersöka hur det 

kommer sig att exempelvis en modell som Triple Helix får ett sådant genomslag trots att det inte 

alltid finns så starkt empiriskt stöd.”  

Skatteforskningen blev en stor sak för gruppen, enligt Jacobsson. Och betydelsefull.  

”Vi blev uppvaktade av en grupp åldermän som argumenterade för att skatteforskningen under 

1980-talet hade bidragit till att lägga grunden för skattereformen på 90-talet. Så var i alla fall 

historieskrivningen, sedan kan man fråga sig om det verkligen gick till så. Hursomhelst ville de nu 

vitalisera skatteforskningen, som hade legat för fäfot. Vi hade ett seminarium om vad man borde 

forska om och initierade forskning, vilket var utmärkt.” 

Bengt Jacobsson framhåller gruppens betydelse som arena som möjliggjorde kontakter över 

disciplingränserna. Här fick han kontakt med duktiga forskare som Lennart Schön och Shirin Ahlbäck 

Öberg, och andra.   

Hans avslutande reflektion över områdesgruppen är mer övergripande.  
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”Samhället behöver förstå sig självt, och det här var en sådan grupp som ökar samhällets 

självförståelse”, säger han. 
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”Vi fick möjlighet att tänka friare” 

 

Inga Persson, professor i nationalekonomi, Lunds universitet 

Nationalekonomen Inga Persson medverkade i den maktutredning som dåvarande vice statsminister 

Ingvar Carlsson tillsatte 1985, och där Inga Persson under fem år  tillsammans med Olof 

Pettersson, Yvonne Hirdman och Johan P Olsen undersökte och initierade forskning bland annat om 

hur den svenska modellen skulle klara sig i framtiden. 

”Maktutredningen innebar att jag som nationalekonom kom att bli intresserad av makt- och 

styrningsfrågor. Redan då på 80-talet anade vi att den svenska modellen med bl.a. en stark 

välfärdsstat skulle komma att förändras kraftigt med internationalisering och globalisering - och det 

fick vi ju sedan bekräftat.” 

”Områdesgrupperna skulle ju vara forskningsförberedande och det var denna.  Mats Svegfors hade 

upplevt att det saknades forskning om offentlig förvaltning och styrning och vi diskuterade oss 

efterhand fram till forskning som skulle kunna vara relevant. Vi diskuterade mycket.” 

Hur skulle du beskriva ett typiskt sammanträde? 

”Det var ganska öppna punkter. Till en början kunde till exempel Mats Svegfors ha ett antal 

frågeställningar som var kopplade till regional organisering. Därefter följde ofta en mer öppen 

diskussion som smalnade av och vi rörde oss mot att besluta om någon aktivitet, något seminarium 

eller liknande. Sedan implementerade vi det.”  

Inga Persson anser att områdesgruppen fyllde en uppgift att skapa översikt över och knyta samman 

forskningsfrågor i ett alltmer fragmenterat och lapptäckebetonat forskningslandskap.  Universiteten 

har, menar hon, på senare år alltmer kommit att vrida forskningen mot resultat som är publicerbara i 

internationella tidskrifter. Detta gör att 

forskargrupperna blir alltmer specialiserade och att forskningsfrågorna smalnar av. Den svenska 

traditionen med rötter i 30-talet att bedriva brett upplagd forskning om samhället som beslutsfattare 

sedan grundar politiska beslut på, har svårt att hitta sin plats och sin status i denna nya miljö, 

resonerar Persson. Hon menar också att unga forskare 

inte uppmuntras att lägga tid och tankemöda på att delta i längre statliga utredningar eftersom det 

inte ger någon särskild meritering.  

”Det som tar stryk är systemanalyserna. Pusselbitarna finns kanske, och kan vara av hög kvalitet, men 

vem ska lägga helhetsbilden? Skatteforskningen är ett tydligt exempel på 

detta, för att ta ett exempel från ett av mina egna intresseområden.  Vi har någon som 

forskar om skatten på pensionssparande, en annan om jobbskatteavdraget, men vem funderar över 

hur dessa bitar passar ihop? Den forskningen har ingen given plats i den struktur som håller på att 

växa fram. Det är ju inte så många utanför Sverige som tycker att svensk skattepolitik är intressant, 

alltså är det svårt att meritera sig genom den. Men för mig 

som medborgare är den viktig.” 
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Denna fragmentering sätter sina spår redan i forskarutbildningarna och vandrar sedan in i 

förvaltningen. Inga Persson drar sig till minnes att Gunnar Wetterberg yttrat hur välutbildade och 

duktiga de yngre nationalekonomerna är, men att de samtidigt är så starkt specialiserade. Jämfört 

med tidigare generationer saknar de den övergripande blicken, något de hinner bli seniora innan de 

skaffar sig. Just i detta sammanhang, att göra övergripande analyser, anser Inga Persson att 

områdesgruppen hade en särskild roll att fylla. Här fanns människor med breda erfarenheter från 

skilda verksamheter. Här fanns kontaktytor över flera specialiseringar som öppnade för 

systemanalyser och ett informationsutbyte av ett slag som hon menar sällan förekommer. 

”Vi kunde ställa oss frågor på ett öppnare sätt: om det svenska samhället ser ut så här, vilken sorts ny 

forskning skulle vi behöva och hur skulle den kunna förändra samhället till det bättre? Vi kände ju att 

vi hade Jubileumsfonden bakom oss. De kunde signalera till forskarsamhället att detta tycker vi är 

intressant, detta skulle vi gärna ta emot forskningsansökningar om.” 

Utlysningen om skatteforskning anser Inga Persson vara en av gruppens mer väsentliga 

bidrag. Kanske gav den impulser som bland annat mynnat ut i dansken Peter Birch Sörensens rapport 

som publicerades av ESO under våren 2010 och som Inga Persson tror kan komma att få stor 

betydelse.  

”Gruppen hade upptäckt ett forskningsområde som hade stagnerat, som behövde ett 

generationsskifte - men det sker inte av sig självt. Först anordnade vi en skattekonferens tillsammans 

med FAS och Skatteverket, där olika intressenter kunde samlas. Och sedan gjorde vi en 

uppföljningskonferens med dem som fått pengar.” 

Inga Persson nämner också seminarierna om regeringskansliet som särskilt intressanta. Dessa ledde 

inte till någon utlysning eller nya forskningspengar men det var viktigt att frågorna lyftes upp på 

bordet. Här kunde myndighetschefer och tidigare ministrar ge sin syn på lyft upp regeringskansliet 

och hur det har förändrats i och med EU inträdet, detta EU-medlemskap som tycks vara en 

förändrande kraft som skapat behov av denna breda diskussion om samhället som områdesgruppen 

förde. 

”Just när det gäller regeringskansliet har jag ingen bild av att det hänt något. Det är ett svårare 

område. Men jag tror att det var en viktig insats att samla ihop dessa röster från olika håll. ” 

Gruppen ledde till att Inga Persson fick nya intressen; innovationspolitik till exempel. Här är 

det speciellt incitament for innovationer och innovationspolitik i offentlig sektor som intresserar Inga 

Persson och som hon menar ar viktiga framtidsfrågor. 

”Det finns ett par viktiga frågor i offentlig sektor, hur man lyckas vidareutveckla tjänsterna där och 

därmed bidra till större dynamik, samtidigt som kvalitetskrav och regleringar uppfylls. Hur det 

offentliga flyttar från att vara producent till en kontraktsskrivande och 

övervakande roll. Detta är frågor som är forskningsbara. De är viktiga framtidsfrågor som gruppen 

tog sig an.” 

”Gruppen bestod av engagerade idérika personer som ömsesidigt diskuterade och lyssnade på 

varandra. Det var gruppens stora poäng, anser jag, detta samtal över disciplin- och 

erfarenhetsgränserna. Kanske vissa av idéerna mognar ut om tio år”, säger Inga Persson. 
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”Ansvarskommitténs förslag var värda ett bättre öde”   

 

Sonia Karlsson, riksdagsledamot och ledamot i Finansutskottet 

Sonia Karlsson är undersköterska från Östergötland och sedan 1988 riksdagsledamot för 

Socialdemokraterna.  När partikollegan Sven-Erik Österberg i oktober 2004 blev biträdande 

finansminister ersatte Sonia Karlsson honom i Områdesgruppen för offentlig ekonomi, styrformer och 

ledarskap.  

Valet av Sonia Karlsson låg nära till hands. Hon hade suttit i Riksdagens finansutskott och arbetat 

med offentliga finanser under hela sin tid som riksdagsledamot. Hon hade också ordentliga 

erfarenheter av Jubileumsfonden arbete. Hon var under en period Riksbankens Jubileumsfonds vice 

ordförande och har därutöver deltagit i beredningsgrupper som bedömt forskningsansökningar.  

”Det var annorlunda att under den period när vi i Riksdagen behövde spara som allra mest för att ta 

oss ur krisen så fanns det ett forum där vi fick dela ut pengar. Jag har inte lagt mig i bedömningarna 

huruvida ett forskningsprojekt håller hög kvalitet. Däremot har jag kunnat göra en förnuftsmässig 

bedömning om vilken forskning som är viktig och relevant. ” 

Sonia Karlsson beskriver sammanträdena i områdesgruppen som ”mycket seriösa”. De diskuterade 

skatter, offentlig upphandling, innovationer, regionernas utveckling med mera och på ett sätt som 

inte blev partipolitiskt. Men hon minns att hon gick i polemik mot någon i gruppen som menade att 

politikerna inte underlättar alls för små och medelstora företag. 

”Då fick jag bjuda lite motstånd och berätta om det vi faktiskt gör”, säger Sonia Karlsson. 

Hon minns seminariet om offentlig upphandling som särskilt intressant. Det var enligt Sonia Karlsson 

en sådan fråga som är komplex, svår att greppa för var och en, men som är viktig eftersom samhället 

upphandlar för minst 400 miljarder kronor varje år, och man skulle kunna tänka sig att få ut mer för 

pengarna.  

Men det var inte helt enkelt att få seminariet till stånd i Riksdagshuset, på grund av ändrade regler 

efter valet 2006. Det finns en stark poäng i att hålla seminarierna i Riksdagshuset.  Riksbankens 

Jubileumsfond har i sig en given koppling till Riksdagen och därtill en uttalad ambition att möjliggöra 

för riksdagsledamöterna att ta del av den forskning och den kunskap som genereras i 

Jubileumsfondens namn.  Och när seminarierna hålls i riksdagen är ledamöterna fria att delta 

samtidigt som de kan gå ifrån och sköta voteringar och andra uppgifter.  Detta löste man på annat 

sätt genom att använda informella kontakter och samarrangera seminarierna med det utskott i 

Riksdagen som låg nära temat. I detta fall klev Finansutskottet in som medarrangör.   

Även skatteseminarierna lyfter Sonia Karlsson fram som intressanta och den utlysning som kom till 

stånd var gruppens kanske viktigaste insats.  

Ansvarskommitténs slutbetänkande och det sätt med vilken det bemöttes gjorde Sonia Karlsson 

besviken. Sonia Karlsson sticker inte under stol med att hon och hennes parti gärna hade sett ett 

annat mottagande av Ansvarskommitténs förslag. Särskilt nu när försöket permanentas i vissa delar 

av landet. Då behövs för balansens skull att processen fortsätter och inte avstannar.  
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”Vi såg positiva saker hända i Västra Götaland och Skåne och vill gärna se en fortsättning.”  

Men hon understryker att Ansvarskommitténs förslag fortfarande lever och att det mycket väl kan bli 

dags att ta upp frågan igen efter valet.  

”Vi kommer att behöva ta tag i frågan igen, det går inte att blunda för det”, säger Sonia Karlsson. 
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”Vi bedrev ett intensivt idéarbete ”   

 

Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef, Saco 

Det som kom att bli det sista i områdesgruppens arbete handlade om själva regeringskansliets 

organisation. Det var där många av de övriga diskussionerna om regionindelning, om kommunalt 

självstyre kom att mynna ut. Fungerar regeringskansliet? Eller är det samma stuprör och inbördes 

konkurrens där som i andra samhällsstrukturer? Och hur påverkar det i så fall effektiviteten i 

förvaltningen?  Det var ett område som Ansvarskommittén snuddade vid i sitt slutbetänkande men 

som den enligt Gunnar Wetterberg alltför snabbt släppte.  

För Gunnar Wetterberg var detta den mest brännande fråga områdesgruppen hade att bearbeta, 

den fråga i vilken han själv lade mest energi. Gunnar Wetterberg är samhällspolitisk chef på Saco, och 

värvades till områdesgruppen av Dan Brändström vid gruppens start 2004. Gunnar Wetterberg har 

en osedvanligt bred palett av erfarenheter från olika samhällssektorer som utredare, chef och 

författare. Han är själv inte disputerad forskare men hans böcker, Inte minst dem han skrivit om Axel 

Oxenstierna, används som referenslitteratur av historiker. Han tror dock att han tillfrågades på grund 

av sin långa erfarenhet i regeringskansliet under flera olika ministrar. Bland annat har han varit chef 

för långtidsutredningarna på finansdepartementet, och han ledde den ESO-grupp som han menar till 

vissa delar påminde om Områdesgruppen för offentlig ekonomi, styrformer och ledarskap. Även 

inom ESO fördes den sortens öppna förutsättningslösa diskussioner som i områdesgruppen, förklarar 

Gunnar Wetterberg när vi ses på Saco:s kansli i Gamla Stan i Stockholm.  

”Det är bland annat det som en sådan här grupp är särskilt bra på. Ge impulser och skapa idéer. Leta 

upp problem som man antingen behöver forska kring eller bearbeta på annat sätt”, säger han.  

”Rätt många av de diskussioner vi hade, inte minst kring regionindelningen, återkom till hur 

regeringskansliet fungerar. Men det var en fråga som ingen politiker då hade vågat ta i, antingen 

därför att de inte ville eller för att de inte kunde. Det kan ju vara så att många politiker saknar 

överblick. De kan inte tänka sig att ett regeringskansli kan vara organiserat på något annat sätt än 

vad det är nu”, säger Gunnar Wetterberg.   

Gunnar Wetterberg hade vid tiden för områdesgruppens start skrivit en debattartikel i Dagens 

Nyheter som satte igång diskussionerna och där Wetterberg helt sonika föreslog att skrota 

departementen och istället inrätta ett super-statsrådsberedning. Idéerna föddes under ett samtal 

med Mats Svegfors på Götgatsbacken i Stockholm, någon gång under Ansvarskommitténs slutskede. 

Gunnar Wetterberg skriver i en odaterad promemoria: 

”När vi möttes i Götgatsbacken tog han (Svegfors) upp problemen med stuprören i regeringskansliet. 

Borde man inte gå tillbaka och fundera över 1840 års departementsreform. Jag blev fascinerad av 

tanken.”   

1840 års regeringsreform som var den som satte dagens organisation med fackdepartement och 

ministrar som leder dem. Men då handlade det om ett 70-tal personer som arbetade i 
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regeringskansliet och där alla kände varandra och umgicks. Då gick det också att samarbeta.  Idag 

arbetar tusentals människor inom regeringskansliet. Bara sedan Gunnar Wetterberg började arbeta 

på UD i slutet av 70-talet har personalstyrkan vuxit från cirka femtonhundra anställda till nästan fem 

tusen.   

”Det råder inte en samarbetskultur på departementen, istället konkurrerar departementen mot 

varandra och försöker vinna övertag i förhandlingar, ibland genom att tjuvhålla på information. Detta 

klarar ministrarna inte av att hantera. De är satta att bedriva politik inte att leda stora komplicerade 

organisationer. Och statssekreterarna 30-40 stycken är för många för att bilda en effektiv 

ledningsgrupp.”  

 

Gunnar Wetterberg blev varse detta när han kom till Kommunförbundet och där såg att det 

fungerade som ett regeringskansli i miniatyr, dock med skillnaden att det enligt Gunnar Wetterberg 

fungerar bättre för att det är mycket mindre.  

 

Men innebär inte en omorganisation av regeringskansliet att politikerna förlorar i makt till 

tjänstemännen? Inte nödvändigtvis, resonerar Gunnar Wetterberg. Det handlar om att politikerna 

måste skaffa sig politiska sekretariat som kan matcha statsrådsberedningen. De måste bli bättre 

beställare. Han drar sig till minnes Gertrud Sigurdsen som var en biståndsminister med lång 

yrkeserfarenhet som hade varit chef på LO, varit undersköterska och så vidare.  

 

”Hon hade en stark förankring i människors vardag och kunde bryta de förslag som vi unga 

tjänstemän kom med. Det är ingen tillfällighet att den starkaste politikern i regeringen är Anders 

Borg som har en lång yrkeserfarenhet. Han har jobbat på Riksbanken, på mäklarbyråer och på privata 

banker. Den sista partiledaren som hade en sådan förankring var Gösta Bohman som gick in politiken 

på allvar först i 50 års ålder”, säger Gunnar Wetterberg och fortsätter: 

”Historiker menar att Oxenstiernas sätt att organisera byråkratin var ett medel för att själv tillskansa 

sig makt från kungen. Jag är inte säker på det, för i och med att han införde en fungerande byråkrati 

så hann kungen med många fler saker och kunde få ett större genomslag för sin politik, även om han 

förlorade detaljkontrollen. Detta var olika kungar olika bra på att använda, till exempel var Karl den 

XI mycket bra på det här.” 

Gunnar Wetterberg var nu inte bara engagerad i regeringskansliets organisering utan deltog aktivt i 

det mesta områdesgruppen företog sig, inte minst frågan om regionkommuner. Det är naturligtvis 

ett problem, resonerar han, att svenska myndigheter delar in Sverige på ett 40-tal olika sätt. Detta 

ville Ansvarskommittén ändra på. Men utredningen lades plötsligt och utan vidare spisning i malpåse. 

Medan Dan Brändström förklarar detta med att politikerna var rädda att förlora makt till regionala 

tjänstemännen, och Mats Svegfors menar att frågan inte stod på alliansregeringens prioritetslista har 

Gunnar Wetterberg en än mer krass förklaring. 

”Skälet till att Ansvarskommittén inte ledde någon vart beror på att moderaternas kommunikatörer 

kom fram till att moderaterna skulle förlora röster på det. Det handlade om så simpla saker som att 

hallänningar skulle bli sura om de – hemska tanke! - föstes samman med skåningar, och det här är 

naturligtvis inte ett ansvarfullt sätt att agera. Man prövade inte ens om man skulle kunna få till stånd 

en blocköverskridande överenskommelse.” 
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Istället har länen och regionerna kommit att omorganisera sig i alla fall, men på ett långt mer 

vildvuxet sätt än om politikerna hade tagit kommando. 

Gunnar Wetterberg har dock en optimistisk grundsyn och menar att de diskussioner som förts i 

områdesgruppen på olika vägar letar sig in i beslutsfattarnas medvetande, ofta via omvägar, ofta på 

så sätt så att politikerna tror sig ha kommit på sakerna själva. 

”Som utredare får man vänja sig vid att man inte får erkännande för sina idéer och förslag.  Och det 

är inte heller alltid så att det är ens egna förslag som till sist drivs igenom, det kan bli helt andra 

lösningar. Men det man har åstadkommit är att man har satt igång en idéprocess. Sått frön. Och det 

är så en grupp som den här ska fungera.  

Gunnar Wetterberg minns själv en utredning om jordbruket som han gjorde i slutet av 80-talet och 

som enligt honom själv väckte ett herrans liv. De förslagen han kom med antogs inte men det blev 

starten på en utredning som till sist reformerade jordbrukspolitiken. På samma sätt har 

diskussionerna i områdesgruppen sått frön som kan komma att ge skörd i framtiden.  

Skatteforskningen är ett sådant exempel, gruppen blev uppvaktad av några forskare som hade varit 

med under den förra stora skattereformen och de ville försöka på nytt.  

”Sedan knådade vi om deras idéer, vi köpte dem inte rakt av. Det var bland annat det som var roligt 

med gruppen, att den var så aktiv och att det fanns ett sådant intensivt idéarbete. Vi gjorde vårt eget 

stuk på den utlysningen som det sedan kom att bli”, säger Gunnar Wetterberg. 
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Slutord: 

När områdesgruppen påbörjade sitt arbete våren 2004 fanns ett behov av forskning om den svenska 

samhällsorganisationens rationalitet.  Sedan början av 1990-talet hade det svenska samhället 

genomgått åtskilliga strukturella förändringar. EU-inträdet, globaliseringen av ekonomin, 

internationaliseringen av politiken hade var för sig och tillsammans satt press på den svenska 

förvaltningen. Därtill ställde en åldrande befolkning krav på att de gemensamma resurserna används 

med större precision. Den klassiska svenska samhällsorganisationen – som går tillbaka till Axel 

Oxenstiernas reform 1634– framstod i detta ljus som allt mindre funktionsduglig.  Dock saknades 

forskning och kvalificerad kunskap kring dessa frågor.  

Det var i detta rum som Områdesgruppen för offentlig ekonomi, styrformer och ledarskap verkade 

mellan maj 2004 och december 2009.  Under de dryga fem åren bedrev gruppen ett ”intensivt 

idéarbete” som en av gruppens medlemmar uttryckte det. Gruppens medlemmar var handplockade 

forskare och praktiker som under ledning av ordförande Dan Brändström och sekreterare Kerstin 

Stigmark hade mandat att tänka fritt och stort. Detta idéarbete bedrevs under 23 sammanträden, på 

det tiotalet heldags- eller tvådagarsseminarier som arrangerades i områdesgruppens namn. I 

samarbete med Vinnova anordnades därtill fyra så kallade Regionala toppmöten med övernattning 

på olika platser i landet. Därutöver genomförde gruppen en mängd utåtriktade aktiviteter, tog 

internationella kontakter, publicerade skrifter och promemorior och seminariedokumentationer. 

Områdesgruppen initierade även en utlysning om skatteforskning, som kom till stånd i samverkan 

mellan Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), 

samt regeringen genom Skatteverket. Områdesgruppen förfogade över en budget om totalt 16 

miljoner kronor av vilka merparten gick till förstudiemedel och till seminarieverksamheten. 

Denna skatteutlysning är det mest konkreta resultatet av områdesgruppens arbete, där ett 

samhällsrelevant forskningsområde som fallit för fäfot uppmärksammades och fick nya medel och ny 

energi. Utlysningen föll väl ut och våren 2010 genomfördes en andra utlysning.  Men även insikterna 

om kanslihusets bristfälliga organisation är ett resultat av gruppens arbete. Liksom diskussionen om 

att lokalt självstyre och likvärdig service över hela landet är oförenliga, eller idéerna om innovativa 

regioner. Dessa idéer har fått vidare spridning och blivit föremål för kvalificerade samtal genom de 

välbesökta seminarierna som i huvudsak ägde rum i Riksdagen och därmed var tillgängliga för 

riksdagsledamöterna. Men idéerna har också tagit plats i samhällsdebatten genom 

gruppmedlemmarna och deras ofta betydande nätverk. Samtalet om hur den svenska förvaltningen 

ska klara framtidens utmaningar är därmed i högsta grad levande. 

 

 


