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Abstract   

Regeringens ministrar är tillsatta för att förvalta på de mest skilda 
ansvarsområden. Den här uppsatsens syfte är att undersöka ministrar utifrån 
teoretiskt uppställda bakgrundsegenskaper. Vanligast är det att man blir minister 
först i 50 års ålder. Under sina liv har ministrarna hunnit skaffa sig gedigna yrkes- 
och livserfarenheter. Det finns de ministrar som väljer den politiska vägen till 
ministerposten. Dessa har då i regel inlett sin politiska karriär i ett tidigt skede i 
livet, kanske i ett politiskt ungdomsförbund för att sedan klättra uppåt via 
kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdag för att slutligen nå 
regeringen och ministerposten. Sen finns det dom som går den mer byråkratiska 
vägen till ministerposten. De har oftast sina yrkeserfarenheter ifrån andra ställen 
än inom politiken men når förmodligen ministerposten för att de har gedigna 
utbildnings- samt yrkeserfarenheter inom det sakområde de blir tillsatta att 
förvalta i regeringen.    

Nyckelord: minister, statsråd, regering, bakgrund, utnämning   
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1  Inledning 

Det händer ibland att det efter ett val blir ett regimskifte i Sverige. Vid sådana här 
tillfällen ligger ansvaret oftast på den nya statsministern att bilda en ny regering. 
Regeringsbildarens val utav nya ministrar handlar inte enbart om att tillsätta 
skickliga ministrar för de uppgifter som dessa ska administrera utan också om den 
totala sammansättningen utav den nya regeringen som helhet. De tillträdande 
ministrarna har en viktig uppgift och funktion att fylla på sina respektive 
ansvarsområden och man kan därför anta att de har gedigna eller ytliga kunskaper 
och erfarenheter för att sköta denna uppgift.     

1.1 Syfte och frågeställningar   

Min avsikt är att undersöka statsråd med utgångspunkt i några regeringar. De 
regeringar som ligger till grund för studien är 1976, 82, 91 samt dagens regering. 
Den huvudsakliga fokusen kommer att ligga på dagens regering eftersom det är 
den som man närmast relaterar till. Observera att begreppen statsråd och minister 
har samma innebörd.   

Min huvudsakliga frågeställning är: Vem blir minister? 
Syftet med studiet utav huvudfrågeställningen är att ta reda på vilken 

bakgrund ministrarna har. För att möjliggöra detta måste några 
underfrågeställningar preciseras. Dessa är: Vilken bakgrund har ministrarna? 
Vilken utbildning har de? Vilka tidigare erfarenheter är vanliga hos ministrarna? 
Har de lång politisk erfarenhet eller inte? Hur är fördelningen kvinnor/män bland 
statsråden? I vilken ålder blir man statsråd? Har de flesta ministrarna 
sakkunskaper på sitt ansvarsområde? (dvs. skolministern har pedagogexamen, 
miljöministern har biologiexamen, socialministern har socionomexamen etc.).  

Mitt syfte är att försöka besvara ovanstående frågeställningar samt att lyfta 
fram eventuella likheter och skillnader hos statsråden inom den trettioårsperiod 
som regeringarna varit verksamma.        
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1.2 Teori 

Som huvudsaklig teori för undersökningen utav statsråden i 91 års regering samt 
dagens statsråd kommer en del utav en äldre avhandling på området att användas. 
Hans Bergströms avhandling Rivtart? Från opposition till regering ifrån 1987 tar 
upp bland annat rekryteringen utav ministrar till Thorbjörn Fälldins regering 1976 
samt Olof Palmes regering 1982. Avsnittets kärna är analysen utav de då 
tillträdande statsrådens bakgrund utifrån tre kategorier utav bakgrundsegenskaper. 
(Bergström, Hans, 1987. Rivstart? Från opposition till regering. Stockholm: 
Tidens Förlag. s. 231-243). 

Bergströms kategorisering utav bakgrundsegenskaperna kommer vara den 
huvudsakliga teorin i beskrivningen utav 91 års tillträdande statsråd samt dagens 
statsråd. Stört vikt kommer fästas vid dagens statsråd eftersom det är dem man 
förmodligen i första hand associerar till när begreppet minister nämns.  

1.2.1 Bakgrundsegenskaperna 

Det finns enligt Bergström tre typer utav bakgrundsegenskaper vilka är till fördel 
för ett statsråd att besitta. Dessa är:  

 

Sakkunskap på området 

 

Färdigheter i styrandets konst 

 

Politisk förankring   

Det är en styrka att ha kunskaper inom det sakområde inom vilket man kommer 
att ansvara för i regeringen. Som sakkunskap räknas till detta också politisk 
kunskap om ansvarsområdet. Det är också meriterande att ha färdigheter i 
styrandets konst. Politisk förankring är den sista egenskapen som ett statsråd har 
fördel utav att besitta. Förankring är en bra resurs för statsråden i samarbetet med 
tjänstemännen. Tidigare politisk erfarenhet ger också statsrådet större 
självsäkerhet när det gäller hantering utav andra kulturer, personer och grupper 
som finns i riksdag och partier. Ett statsråd som har stor politisk förankring har 
större handlingsfrihet än de statsråd som känner sig osäkra i sin politiska 
förankring. Stor politisk förankring skapar samtidigt en egen bas för statsrådet 
vilken gör att statsrådet ökar sin totala betydelse som statsråd i regeringen. 
(Bergström 1987 s. 231).   

 

Bakgrundsegenskaperna som ligger till grund för rekrytering utav 
nya ministrar bör operationaliseras ytterligare. Sakkunskap på 
området kan innebära a) Att man arbetat inom samma sakområde 
året innan man tillträdde, b) Att man var sittande i motsvarande 
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riksdagsutskott föregående mandatperiod, c) Att man besitter 
erfarenhet som ledamot i verksstyrelse på området något eller några 
utav de senaste tio åren före tillträde som statsråd, d) Att man har 
erfarenhet utav statliga utredningar inom området något eller några 
utav de senaste tio åren, e) Att ha yrkeserfarenhet och/eller 
utbildning på området. (Socionomexamen är tex. en god utbildning 
när det gäller posten som socialminister). f) Erfarenhet ifrån 
kommunal eller regional nivå utav sakrelevans.  g) Statssekreteraren 
hade gedigen sakkompetens på området. (Bergström 1987 s. 232).     

 

Färdigheterna är också i behov utav operationalisering. Med 
färdigheter avses i första hand a) vana att läsa och då syftar man till 
akademisk grundexamen. b) Vana att leda syftar till yrkesmässiga 
erfarenheter utav att leda förvaltning och administration med 50 eller 
fler anställda. Detta motsvarar ungefär storleken på ett departement. 
c) Scenvana, att tidigare framstått som en offentlig person, att vara 
en van talare samt kunna framträda i massmedia. d) Erfarenhet utav 
departement dvs. tidigare erfarenhet utav arbete i regeringskansliet 
är meriterande. e) Statssekreteraren hade erfarenhet utav 
departement. f) Statssekreteraren hade erfarenhet utav att leda större 
administration.  (Bergström 1987 s. 232). 

 

Förankring är den tredje bakgrundsegenskapen som ska 
operationaliseras. Denna innebär bland annat a) Att tidigare ha 
tjänstgjort som riksdagsledamot och då i minst tre år. b) Ett aktivt 
deltagande i senaste valrörelsen och på riksdagslista. c) Medlem i 
partistyrelsen vid tidpunkten för tillträdandet. d) Under ett eller fler 
utav de senaste tio åren varit ledamot i kommunfullmäktige eller 
landsting. e) Har förankring i en sidoorganisation till partiet eller har 
varit ordförande i en sådan tidigare. f) Statssekreteraren delaktig i 
det politiska arbetet under närmast föregående mandatperiod. 
(Bergström 1987 s. 235).  

Bergström tar även i sin avhandling upp vilken ålder statsråden har när de 
tillträder på sin post. (Bergström 1987 s. 242-243).  

Andra teoretiska utgångspunkter som i lite mindre utsträckning kommer 
användas i uppsatsen är Webers teorier om ämbetsmannen samt Edmund Burkes 
tankar om den politiska erfarenheten.   
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1.2.2 Ämbetsmannarollen 

Den tyske sociologen Max Weber menar att all ämbetsutövning kräver 
specialutbildning. Den lagtillämpning som tjänstutövningen följer kräver 
specialkunnande i administration, juridik och förvaltning. Ämbetet i sig kräver en 
utbildningsexamen och denna är minimikravet för tjänsten. Ämbetsmannens 
utbildningsexamen ökar dennes sociala position. Syftet med tjänsten är att göra 
karriär och att då bli förflyttad ifrån en lägre social position till en högre. Weber 
menar dock att det på senare tid blivit vanligare att se till personliga och 
intellektuella kvalifikationer utan hänsynstagande till specialutbildning. Detta har 
fört med sig att framförallt de högsta politiska ämbetena, framförallt 
ministerposterna tillsätts nästan helt utan hänsynstagande till utbildningsmeriter. 
(Lundquist, Agne, 1987, i Ekonomi och Samhälle, förståendesociologins grunder 
3, Politisk sociologi. Lund: Argos. s. 60-61, 64-65).  
Weber talar också om ledaren och när det gäller denne är det inte enbart 
utbildningsmeriter samt tidigare erfarenheter utav annan tjänst som kvalificerar, 
utan även ”karismatiska” och byråkratiska element. Så kan det t.ex. vara hos en 
ministär. (Lundquist, Agne 1983 i Ekonomi och Samhälle, förståendesociologins 
grunder 1 Politisk sociologi. s. 149).  

1.2.3 Politisk erfarenhet 

Edmund Burke föddes i Dublin år 1729. I London läste han juridik samt sysslade 
en tid med litterära och estetiska studier. Omkring 1760-talet sysslade han även 
med politik och politiken förblev sedan hans uppgifter. 

Burke menar att det är av väsentlig betydelse för varje person som fyller en 
institutionell roll att ha de rätta personliga egenskaperna. Den egenskap som bäst 
lämpar sig i handhavandet utav offentliga intressen är klokhet. Denna klokhet har 
sin grund i tidigare vana att handha liknande uppgifter. Förmågan att kunna 
omforma institutioner kräver kunskaper som uppstått genom tidigare erfarenheter 
utav liknande uppgifter. Politiskt handlande kan misslyckas och olika åtgärder kan 
vara verkningslösa. Utifrån denna synvinkel är det enligt Burke nödvändigt att ha 
tidigare politiska erfarenheter som grund för politiskt handlande. Praktisk visdom 
ger således enligt Burke bättre förutsättningar för offentligt styre än vad den 
teoretiska vetenskapen gör. (Malnes, Raino & Midgaard, Knut, 1994. De politiska 
idéernas historia. Lund: Studentlitteratur. s. 183, 187-190). 
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1.3 Metod och Material 

Såsom uppsatsen titel säger så är denna uppsats en empirisk undersökning. 
Studien baseras på kvantitativ innehållsanalys i den meningen att jag har studerat 
ett material för att urskilja och i enkla ordalag räkna hur ofta en viss kategori utav 
bakgrundsegenskaper förekommer hos ett statsråd. Det genomförs först en 
tolkning utav Bergströms bakgrundsegenkaper och sedan placeras statsråden i de 
kategorier de hör hemma. Två stycken datamatriser framställs ur materialet. (se. 
bilagor).   

Hans Bergström har i sin avhandling ett intressant avsnitt om urvalet utav 
statsråd till 1976 och 82 års regeringar. Statsråden i 76 samt 82 års regeringar 
kommer att presenteras lite längre fram. Ambitionen är att på ett djupt och 
noggrant sätt studera de bakgrundsegenskaper vilka Bergström förhåller sig till. 
Bergström 1987 s. 232, 235). (Esaiasson, Peter & Gilljam, Mikael & Oscarsson, 
Henrik & Wängnerud, Lena, 2003. Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, 
individ och marknad. Andra upplagan. Stockholm: Nordstedts Juridik AB. s. 219-
223). 

Delar utav Bergströms avhandling kommer sedan att appliceras på statsråden i 
91 års regering samt på dagens statsråd. Bergströms ambition var att få svar på var 
statsråden hade sina bakgrundsegenskaper. Min ambition är densamma fast med 
statsråden 91 samt dagens statsråd som undersökningsobjekt. 

Dagens statsråd samt statsråden ifrån 91 års regering kommer med Bergström 
som utgångspunkt var för sig individuellt att presenteras i varsitt enskilt avsnitt i 
uppsatsen. Den totala bilden utav statsråden ifrån de fyra regeringarna kommer att 
presenteras i resultat. Analysinstrumenten för uppsatsen är de empiriska 
frågeställningarna som tidigare presenterats och de huvudsakliga svaren på 
frågorna kommer att presenteras i resultatet.  

Jag har valt att använda mig utav en mindre mängd material för att gå på 
djupet. Som tidigare har nämnts är Bergström den teoretiska utgångspunkten men 
en den del utav teorin hämtas också i Webers verk. Informationen är hämtad ur 
hans politiska sociologi i hans verk Ekonomi och samhälle 1 & 3. (Lundqvist 
1983 s. 149). (Lundqvist 1987 s. 60-61, 64-65).  

Ytterligare ett mindre teoriavsnitt finns med i uppsatsen ifrån teoretikern 
Edmund Burke som talar om den politiska kompetensen. Hans tankar och idéer är 
hämtade ur en gammal kursbok, De politiska idéernas historia. (Malnes & 
Midgaard 1994 s. 183, 187-190). 

Detta material är sedan tänkt att appliceras på senare års regeringar, dvs. 91 
års regering samt dagens regering för att se vart statsråden i lite modernare tid har 
sina bakgrundsegenskaper. Materialet för att studera 91 års regering är Sveriges 
Regering: Statsråden 1992. Det är en broschyr ifrån regeringskansliet ifrån 1992 
som innehåller statsministern och statsrådens biografier samt de övergripande 
politiska målen för regeringens arbete. Enbart statsrådens biografier kommer att 
användas som underlag för uppsatsen. (Sveriges Regering: Statsråden 1992, 1992.  



    

8

 
Redaktör: Kerstin Sjögenbo. Informationsgruppen, Regeringskansliets 
förvaltningskontor). 

Materialet för att studera dagens statsråd kommer att hämtas på 
regeringskansliets hemsida. Källan är säker och här finns de olika statsrådens samt 
statsministerns biografier presenterade. (Statsrådens biografier i dagens regering, 
2006. Regeringskansliets hemsida. http://www.regeringskansliet.se

  
Nedladdat 

den 5 April 2006). 
Biografierna kommer att ligga till grund för undersökningen utav statsrådens 

bakgrund. Dessa innehåller uppgifter om statsrådens födelseår, utbildning samt 
tidigare befattningar och uppdrag.  

http://www.regeringskansliet.se
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2 Statsråden 76 & 82 

2.1.1 Allmänt 

En regering utgörs utav de stadsråd som är utsedda. Vid urvalet utav personer till 
regeringen ser man bland annat till statsrådens egenskaper och man syftar då till 
de egenskaper som är lämpliga för det arbete som skall utföras. Vid urvalet utav 
statsråd tas inte enbart hänsyn till egenskaper som är direkt lämpliga för de 
uppgifter som skall utföras utav även regeringens totala sammansättning tas i 
beaktning. (Bergström 1987 s. 215).   

Några kriterier är av betydelse när nya statsråd ska utses. Statsministern bör 
beakta sakkompetens, representativa egenskaper samt politiska egenskaper. Med 
sakkompetens menas den kompetens och lämplighet som ett statsråd bör ha när 
det gäller det sakområde som denne ska handha. De representativa egenskaperna 
avser de representativa egenskaper som en regering som helhet bör ha och vilka 
regeringsbildaren därför bör fästa vikt vid. Detta rör bland annat andelen kvinnor 
och män, unga respektive äldre osv. De politiska egenskaperna syftar till 
rekryteringen utav de tyngsta politiker till regeringen. (Bergström 1987 s. 221). 

2.1.2 Bakgrundsegenskaperna  

Detta avsnitt behandlar statsråden i Thorbjörn Fälldins borgerliga regering 1976 
samt Olof Palmes socialdemokratiska regering 1982. Bergström har applicerat de 
tre huvudtyperna utav bakgrundsegenskaper på 1976 respektive 1982 års 
tillträdande statsråd. Det framgår att statsråden sällan har full kompetens när det 
gäller att besitta alla tre typerna utav bakgrundsegenskaper. Färre än så kan anses 
vara svaga när det gäller att besitta alla tre bakgrundsegenskaperna. I 1976 års 
tillträde kan man skönja en allmän svaghet hos statsråden ifråga om färdigheter. Å 
andra sidan har detta kompenserats med kännedom på sakområdet samt större 
politisk förankring. Statsråden som 1976 hade en bristande politisk förankring, 
främst två utav dem som inte hade någon tidigare erfarenhet utav riksdagsarbete 
hade i gengäld en gedigen sakkunskap på deras respektive ansvarsområden.  

1982 års tillträdande statsråd hade en mer jämn fördelning mellan de olika 
bakgrundsegenskaperna än vad 1976 års tillträdande statsråd hade. Socialminister 
Sten Andersson samt forskningsminister Ingvar Carlsson hade förankrings samt 
färdighetsegenskaper som kompenserade deras brist på arbete med just sådana 
sakfrågor de närmaste åren före tillträdet. Betydligt fler hade 82 rejäla kunskaper i 
styrandets konst (färdigheter) vilket var en stor brist 76. (Bergström 1987 s. 235). 
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De två egenskaper som tycks gå hand i hand är sakkunskap och förankring. 

Om man som statsråd inte besitter båda egenskaperna har man dock i regel 
gedigen erfarenhet i den ena utav dem. Antingen är man en tung politiker eller så 
har man bred sakkunskap på sitt ansvarsområde. Framträdande i 1976 års 
regeringsskifte när det gäller statsråden är bilden utav de tunga parlamentarikerna. 
Den tunge parlamentarikern är oftast sedan tidigare riksdagsman, har suttit i sitt 
partis partistyrelse samt har bakgrund som kommunal förtroendeman. Under 
riksdagsperioden har denne skaffat sig erfarenheter ifrån statliga utredningar samt 
riksdagsutskott.  

Bland 1976 års tillträdande statsråd var riksdagserfarenheten samt den 
kommunala erfarenheten stor. Ser man till de här erfarenheterna kan man skönja 
att dessa inte var lika representerade bland 1982 års tillträdande statsråd. Dessa 
hade överhuvudtaget svagare bakgrund. En tredjedel utav dem satt inte i riksdagen 
vid tillträdet som statsråd. Endast en tredjedel utav de socialdemokratiska 
statsråden hade tidigare erfarenhet som ledamöter i kommunfullmäktige eller 
landsting under den senaste tio års perioden. När det gäller tidigare erfarenhet 
utav utskottsarbete, verksstyrelse samt statliga utredningar på området var dessa 
bakgrundsegenskaper färre 82 än 76. En anledning till detta var att en del statsråd 
från 82 rekryterades ifrån andra ställen än direkt ifrån riksdagen och hade därför 
ingen erfarenhet utav riksdagsarbete. En annan är att dessa tidigare behövdes i 
partiets ledning och just därför inte utförde utredningsarbete. (Bergström 1987 s. 
236-237). 

Färdigheterna hör till de egenskaper som var väl representerade hos 1982 års 
statsråd. Ungefär hälften utav statsråden hade tidigare tjänstgjort som statsråd och 
något mer än hälften hade tidigare erfarenhet utav arbete i regeringskansliet. 
Majoriteten hade även erfarenhet utav att leda större administrationer. I 
jämförande mening mellan de socialdemokratiska och de borgerliga statsråden 
hade endast ett utav de 19 borgerliga statsråden erfarenhet utav 
departementstjänst.  (Bergström 1987 s. 237-238). 

De socialdemokratiska statsråden i princip återtog sina tidigare poster medan 
de borgerliga statsråden vid sitt tillträde äntrade en mer främmande miljö. Jämför 
man de tre huvudkategorierna utav bakgrundsegenskaper ibland 1976 samt 82 års 
tillträdande statsråd kan man se att de borgerliga statsråden slår de 
socialdemokratiska när det gäller politisk kunskapsbakgrund på sakområdet samt 
förankring i det egna partiet men att de borgerliga statsråden är underlägsna när 
det kommer ifråga om färdigheter i styrandets konst.  (Bergström 1987 s. 238-
239). 

Ytterligare faktorer är av vikt när en regeringschef ska bilda ny regering. 
Ålder samt andelen kvinnor och män är en sådan. Representativa egenskaper utav 
det här slaget är väsentligt i en regering. De statsråd som uppnått en viss ålder har 
hunnit skaffa sig gedigna erfarenheter till uppgiften de ska handha. (Bergström 
1987 s. 242). När det gäller statsrådens ålder i 1976 års regering så ligger 
mediantalet på 47 år och medelvärdet på 49 år medan 82 års regering har ett 
mediantal på 51 år och ett medelvärde på 51 år. Statsråden 82 hade dock en lägre 
ålder när de för första gången blev statsråd. Det svenska nomalstatsrådet hinner 
vara yrkesverksam i annan verksamhet i 20-25 år innan det blir statsråd. Detta har 
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gett individen möjlighet att skaffa sig värdefulla livs- och samhällserfarenheter.  
(Bergström s. 243).  

Ser man till fördelningen manliga och kvinnliga statsråd kan man se att det i 
76 års regering var en stark överrepresentation utav manliga statsråd. Endast en 
fjärdedel utav statsråden var kvinnor vilket är mycket olycklig om man ser till 
kraven på representativitet i regeringen. En likartad bild fanns också i 82 års 
regering. Också här var enbart en fjärdedel kvinnor. (Bergström 1987 s. 233-234, 
539).  

2.2 Sammanfattning 

För att sammanfatta kan nämnas att normalbilden utav statsrådet utifrån de båda 
regeringstillsättningarna 76 och 82 är att statsrådet suttit i genomsnitt 10 år i 
riksdagen tidigare samt varit verksam riksdagskandidat i 5 valrörelser. Statsrådet 
är också verksamt i partiets partistyrelse sedan ett antal år tillbaka. Den enda stora 
skillnaden när det gäller normalstatsrådet är att det mellan de olika 
regeringsskiftena finns skillnader när det gäller erfarenheter ifrån det exekutiva 
området. Detta kompenserades inte heller under 1976 utav annan administrativ 
erfarenhet. Med de borgerliga statsråden 76 äntrade många höjdare inom 
näringslivet regeringen. Som nya statsråd blev de tunga partiförankrade 
parlamentarikerna och kommunalmännen. De borgerliga statsråden har större 
yrkeserfarenheter i näringsliv medan de socialdemokratiska ofta har sina 
yrkeserfarenheter i offentliga sektorn och intresseorganisationer. (Bergström 1987 
s. 239-240).  

De politiska erfarenheterna bland 82 års tillträdande statsråd var låg när det 
gäller regerings och förvaltningsdelen utav politiken. Utbildningen är dessutom 
mer att hänföra till offentlig förvaltningsverksamhet. (Bergström 1987 s. 242). 
Statsråden är i 50 års åldern när de tillträder som statsråd. Några var yngre när de 
för första gången blev statsråd. Könsfördelningen i båda regeringarna är väldigt 
ojämn. Enbart en fjärdedel utav statsråden i de båda regeringarna är kvinnor. 
(Bergström 1987 s. 243, 539). 
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3 Statsråden 91 

Den 4 oktober 1991 fick Sverige en ny regering. Regeringen bestod utav de fyra 
borgerliga partierna. Utöver statsministern tillsattes 20 statsråd. (Sveriges 
regering: statsråden 1992 s. 1). 

I detta avsnitt kommer statsrådens bakgrund i 91 års regering att diskuteras 
utifrån Bergströms avhandling och hans kategorisering utav de tre 
bakgrundsegenskaperna. För ytterligare information se bilagor.  

3.1 Bakgrundegenskaperna  

När det gäller de statsråd som tillträdde efter valet 91 så har de en ganska jämn 
fördelning utav bakgrundegenskaperna. Lite minde än hälften utav de då 
tillträdande statsråden hade sakkunskaper på området. Ser man till färdigheterna 
samt förankringen så är det något mer än hälften som besitter dessa. De statsråd 
som saknar sakkunskaper på området har istället större färdighets- och/eller 
förankringsegenskaper. Det bör tilläggas att en hel del utav statsråden i 91 års 
regering inte är starka när det gäller alla besitta alla tre bakgrundsegenskaperna. 
(Sveriges regering: statsråden 1992 s. 5-27) (Bergström 1987 s. 232, 235). 

3.1.1 Sakkunskap på området  

Bergströms kriterier för sakkunskap på området har presenterats i teoriavsnittet 
samt föregående avsnitt om statsråden 76 och 82. Minimum två utav punkterna 
måste vara uppfyllda i Bergströms kriterier för sakkunskap på området för att 
statsrådet i 91 års regering ska kunna räknas till bakgrundsegenskapen. 

Den i 91 års regering tillträdande utrikesminister Margaretha af Ugglas kan 
räknas till sakkunskap på området. Året före hennes tillträdde satt hon som 
ledamot i riksdagens utrikesutskott på motsvarande sakområde som hon sattes till 
att förvalta i regeringen vilket uppfyller Bergströms krav på arbete inom samma 
sakområde året före tillträdet. Dessutom är hon kvalificerad när det gäller att ha 
suttit i motsvarande riksdagsutskott mandatperioden före. Detta kan i sig också 
räknas som en yrkeserfarenhet på området vilket kvalificerar henne på ytterligare 
en punkt. (Sveriges regering: statsråden 1992 s. 8) (Bergström 1987 s.232). 

Ytterligare ett statsråd som kan anses ha erfarenheter när det gäller Bergströms 
kriterier för sakkunskap på området är sjukvårdsminister Bo Könberg. Åren före 
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hans tillträde som minister har han erfarenheter utav utredning om den framtida 
sjukvården. Detta är i sig en yrkeserfarenhet liksom en tidigare erfarenhet som 
sjukvårdslandstingsråd. (Sveriges regering: statsråden 1992 s. 13). 

Ytterligare ett exempel är den dåvarande jordbruksminister Karl Erik Olsson.  
Statsrådet satt i jordbruksutskottet mandatperioden före han tillträdde som statsråd 
i regeringen. Detta är i sig en yrkeserfarenhet på området och han har dessutom en 
jord och skogsbruksutbildning i bagaget vilket räknas som en utbildningsmerit på 
sakområdet. (Sveriges regering: statsråden 1992 s. 22).  

3.1.2 Färdigheter och förankring 

Som jag tidigare har nämnt så var färdigheterna och förankringen hos 91 års 
statsråd något större än sakkunskapen på området. Enligt Bergström så menar man 
med färdigheterna, talanger i styrandets konst. Med förankring avses i enkla 
ordalag den politiska basen. (Bergström 1987 s. 232, 235). 

Ett statsråd som anses ha båda egenskaperna i 91 års regering är socialminster 
Bengt Westerberg. Hans färdigheter bestod i en akademisk examen, tidigare 
erfarenhet utav tjänstgöring i departement samt erfarenheter utav att framträda 
som offentlig person i egenskap utav riksdagsledamot och partiledare för 
folkpartiet liberalerna. Förankringsegenskaperna hos detta statsråd bestod i 
tidigare tjänstgöring i riksdagen, erfarenhet utav landsting samt som partiledare i 
folkpartiet. (Sveriges regering: statsråden 1992 s. 12). 

Ett annat statsråd med färdighets- och förankringsegenskaper är 
biståndsminister Alf Svensson som har en akademisk examen. Han har också 
erfarenhet utav att framträda som offentlig person i egenskap utav 
riksdagsledamot och ordförande i kristdemokraterna. Som förankringsegenskaper 
har han tidigare erfarenhet utav riksdagsarbete, varit aktiv i kristdemokratiska 
ungdomsförbundet, har erfarenhet utav tjänstgöring i landsting samt varit 
partiledare för kds. (Sveriges regering: statsråden 1992 s. 10).  

För övrigt bör nämnas att statsråden i 91 års regering saknar tidigare 
erfarenheter som statsråd. Enbart två utav statsråden har denna erfarenhet. 
Omkring hälften utav statsråden anses vara tunga parlamentariker. 

Statsråden i 91 års regering har erfarenheter utav tjänst i offentlig sektor. 
Erfarenheter i privat sektor förekommer också men erfarenheter i den offentliga 
sektorn har övertaget.  (Sveriges regering: statsråden 1992 s. 5-27).     
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3.1.3 Ålder och könsfördelning 

Att en regering ska vara representativ när det gäller statsrådens ålder och andelen 
män respektive kvinnor är väsentligt. När det gäller 91 års regering kan man se att 
den är skev när det gäller fördelning kvinnor och män. 8 utav statsråden är 
kvinnor medan 12 är män. Ser man till Bergströms krav på att en regering ska 
vara representativ så är den sneda fördelning olycklig. (Bergström 1987 s. 221).  

När det gäller statsrådens ålder så är medianåldern vid tillträde i 91 års 
regering 48 år och detsamma gäller för medelåldern. I jämförelse med Bergströms 
studie utav ministrarna i 76 och 82 års regering så ser man att medelåldern och 
medianåldern är ungefär densamma för 91 års statsråd som i 1976 års regering 
medan åldern när statsråden tillträder är något lägre 91 i jämförelse med 82 års 
statsråd. (Bergström 1987 s. 243) (Sveriges regering: statsråden 1992 s. 5-27).   

3.1.4 Utbildning 

Som teoretisk utgångspunkt i denna del är Weber. Den klart dominerande 
utbildningen för 91 års tillträdande statsråd är civilekonomutbildning. 6 utav 
statsråden har denna utbildning. Den näst vanligaste utbildningen är 
juristutbildning. Examen i samhällsvetenskapliga ämnen, en med lärarexamen, 
jord- och skogsbruksutbildning, skogsmästarutbildning samt andra 
universitetsstudier finns representerade bland statsråden. Utbildningarna inom 
ramen för lantbruk och skog tillhör centerpartisterna. 16 utav statsråden har 
eftergymnasial utbildning och några har enbart studentexamen. (Sveriges 
regering: statsråden 1992 s. 5-27). 

Weber poängterar att det blir allt vanligare att se till andra kvalifikationer 
istället för specialutbildning när det gäller tjänstetillsättning. Det har därför blivit 
allt vanligare att ministerposterna tillsätts nästan helt utan hänsyn till 
utbildningsmeriter. (Lundquist 1987 s. 65). 

Denna bild kan man lätt relatera till i 91 års regering. Väldigt få har en 
utbildning som är att relatera till statsrådens poster och ansvarsområden. De enda 
undantag ifrån detta antagande är ministerposter som ansvarar för justitiefrågor. 
Poster som statsråd i justitiedepartementet kräver givetvis specialkunnande i form 
utav en juristutbildning. Statsråden i justitiedepartementet i 91 års regering har 
båda utbildning samt yrkeserfarenheter på området. Man kan också tänka sig att 
finansminister Anne Wibble har nytta utav sin civilekonomexamen som 
finansminister. Detsamma gäller för skatteministern Bo Lundgren som också har 
civilekonomexamen. (Sveriges regering: statsråden 1992 s. 7, 16, 17). 

Webers teori om att utbildning är ett krav för ämbete bör i detta fall falsifieras. 
Några utav statsråden har nämligen enbart studentexamen. (Lundquist 1987 s. 60).   
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3.2 Sammanfattning 

De är inte okomplicerat att avgöra vilken som är den huvudsakliga bakgrunden 
bland 91 års statsråd eftersom fördelningen utav bakgrundegenskaperna är ganska 
jämn. Ser man närmare på det ser man dock att det är förankringen och 
färdigheterna som är utmärkande för 91 års statsråd. 

Medelåldern för tillträde såsom statsråd är 48 år vilket är ungefär densamma 
som för 76 års statsråd men något lägre i jämförelse med 82 års statsråd.  

Den dominerande utbildningen är civilekonomexamen men även 
juristutbildning, samhällsvetarutbildning, jord- och skogsbruksutbildning, 
skogsmästarutbildning samt övriga studier på universitetsnivå är representerade. 
Inte många utav statsråden har en utbildning som har anknytning till deras 
respektive ansvarsområden. (Sveriges regering: statsråden 1992 s. 5-27).   
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4 Dagens statsråd 

Dagens statsråd kommer här att diskuteras med Bergströms avhandling som 
teoretisk utgångspunkt. För ytterligare information se bilagor.   

4.1 Bakgrundegenskaperna 

Tittar man närmare på de bakgrundsegenskaper som Bergström förhåller sig till i 
sin avhandling dvs. kunskaper på sakområdet, färdigheter samt förankring kan 
man se att den generella bilden utav dagens statsråd är att färdigheter och 
förankring totalt sett dvs. om man ser till statsråden som en grupp är dominerande 
över sakkunskapen. Det finns några som har direkt sakkunskap på sitt 
ansvarsområde men det är framförallt färdigheter samt förankring som är 
utmärkande. Många uppfyller flera utav de krav som Bergström anger såsom 
färdigheter men när det gäller förankring är det inte vanligt att man uppfyller alla 
Berströms krav men för den sakens skull kan de inte anses vara svaga i denna 
egenskap. (Bergström 1987 s. 232, 235) (Statsrådens biografier, 
Regeringskansliets hemsida, 2006).  

4.1.1 Färdigheterna  

Med färdigheterna bland statsråden i dagens regering menas att de allra flesta har 
eftergymnasial utbildning dvs. akademisk examen. Vidare har många utav 
statsråden vana att leda och förvalta en större administration. En del har varit 
statsråd tidigare och har genom detta vana utav att leda ett departement. Eftersom 
de tidigare varit statsråd eller haft en liknande offentlig roll anser man dom ha 
scenvana samt kunna framträda i massmedia. Många har också tidigare erfarenhet 
utav regeringsarbete, vilket också är ett kriterium som anger ett statsråds 
färdigheter. Att rada upp alla ministrar som besitter färdighetsegenskaper är inte 
möjligt utav utrymmesskäl men några kan dock anges såsom exempel. (Bergström 
1987 s. 232). 

Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky har flera examina, vana att 
leda större administration eftersom han tidigare varit bland annat näringsminister 
och chef för näringsdepartementet. Detta gör honom i sin tur scenvan samt ger 
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honom erfarenhet utav massmedia. Dessutom har han flera år bakom sig med 
erfarenheter utav tjänstgöring i regeringskansliet.  

Ett annat exempel är finansminister Pär Nuder som har akademisk examen 
(dock ej relaterat till hans ansvarsområde), erfarenhet utav större administration 
såsom tidigare samordningsminister och på så sätt också scenvana samt tidigare 
erfarenhet utav arbete i regeringskansliet. Betydligt fler ministrar med färdigheter 
skulle kunna nämnas. (Regeringskansliets hemsida, 2006. Leif Pagrotsky, Pär 
Nuder).  

Anledningen till att det är särskilt färdigheterna som är dominerande borde ha 
att göra med att det under en längre tid varit socialdemokraterna som suttit vid 
makten. En större del utav statsråden har tidigare erfarenhet som statsråd och 
arbete i departement eftersom de under en längre tid varit i nära anknytning till 
statsministern. Som nära kollegor till statsministern skulle man kunna uttrycka 
det. Göran Persson flyttar ibland runt sina statsråd på olika ansvarsområden och 
just därför har en del utav de nuvarande statsråden erfarenheter ifrån andra 
ministerposter. Detta är också ett bevis på att det egentligen inte spelar så stor roll 
vilket ansvarsområde man förvaltar. Färdigheter såsom tidigare tjänstgöring som 
statsråd samt erfarenheter utav regeringstjänst är mer meriterande än sakkunskap 
på området.   

4.1.2 Förankring  

Ser man till statsrådens förankring så är denna bakgrundsegenskap den näst efter 
färdigheterna vanligaste bakgrundsegenskapen. Nära hälften utav statsråden kan 
räknas hit. Detta kan röra sig om att man tidigare tjänstgjort i riksdagen och då i 
minst tre år. Några är med i partistyrelsen vid tidpunkten för tillträdet och 
tämligen många har erfarenheter utav tjänst i kommunfullmäktige eller landsting. 
Det finns också de statsråd som har erfarenhet utav bådadera. En hel del är också 
medlemmar utav en sidoorganisation till partiet eller har varit ordförande i en 
sådan tidigare. Som jag tidigare nämnt så uppfylls inte samtliga utav kraven på 
förankring men de som räknas till denna kategori har minst två erfarenheter utav 
de kriterier som Bergström avser med förankring. (Bergström 1987 s. 235) 
(Regeringskansliets hemsida 2006). 

För att illustrera några exempel kan nämnas statsminister Göran Persson. Han 
har minst 3 års erfarenhet utav riksdagsarbete, ordförande i socialdemokratiska 
arbetarepartiet, bakgrund i Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU), 
samt erfarenhet som kommunalråd i Katrineholm. Ett annat statsråd som också 
har förankringsegenskaper är Infrastrukturminister Ulrica Messing. Även hon har 
en bakgrund i SSU, bakgrund i riksdagen, erfarenhet som ledamot i partistyrelsen 
samt erfarenhet såsom ledamot i kommunfullmäktige i Hofors.  
(Regeringskansliets hemsida, 2006. Göran Persson, Ulrica Messing). 
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4.1.3 Kunskaper på sakområdet   

Bergströms tredje bakgrundsegenskap är kunskaper på sakområdet. När det gäller 
dagens statsråd är det inte särskilt många som har flera erfarenheter på detta 
område.  

Undantaget här kan sägas vara bland annat dagens migrationsminister Barbro 
Holmberg som har erfarenhet på sitt sakområde ifrån samma år såsom 
generaldirektör på migrationsverket. Förutom detta har hon sedan tidigare en 
socionomexamen i bagaget vilken kan tänkas vara nyttig i arbetet som 
migrationsminister.  

Ett annat undantag är socialminister Berit Andnor. Även hon har en 
socionomexamen som är en utbildning som har direkt koppling till befattningen 
som socialminister. Närmaste året före tillträdet som socialminister har hon 
dessutom erfarenheter såsom barn och familjeminister. Detta kan kopplas direkt 
såsom arbete inom samma sakområdet året innan samt yrkeserfarenheter på 
området. Detta eftersom hennes nuvarande ansvarsområden är barns rättigheter, 
barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd samt föräldraförsäkring.  

Ytterligare ett undantag är justitieminister Thomas Bodström som har 
erfarenheter ifrån att ha arbetat med juridiken året innan han tillträdde såsom 
statsråd på sitt ansvarsområde. Han har dessutom både utbildnings- samt 
yrkeserfarenheter inom det område han idag har ansvar inför.  

Kommun- och finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg är ett annat 
undantag. Året före sitt tillträde och sedan en tid tillbaka har han suttit i 
riksdagens finansutskott vilket kvalificerar honom på området. Han har dessutom 
yrkeserfarenheter ifrån kommunverksamhet eftersom han tidigare suttit som 
kommunalråd.  

Ytterligare ett exempel på kunskaper på sakområdet är biståndsminister Carin 
Jämtin som året före tillträdet som biståndsminister arbetade inom samma 
sakområde som hon nu ansvarar för såsom biståndschef. Denna tjänst kan också 
räknas såsom tidigare yrkeserfarenhet på området, vilket totalt sett kvalificerar 
henne på 2 utav 6 punkter i Bergströms kriterier för kunskaper på sakområdet. 
Utifrån exemplen ovan kan man luras att tro att det ändå är en del som har 
sakkunskaper på området men så är det inte. Mindre än hälften utav dagens 
statsråd har erfarenheter utav sakkunskaper på området. (Bergström 1987 s. 232) 
(Regeringskansliets hemsida, 2006. Barbro Holmberg, Berit Andnor, Thomas 
Bodström, Sven-Erik Österberg, Carin jämtin).      
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4.1.4 Utbildning 

Den vanligaste utbildningen ibland dagens statsråd är liksom i 91 års regering 
civilekonomutbildning. Utbildningar med inriktning på nationalekonomi, 
statsvetenskap och förvaltning är också representerade. Juristutbildning, 
lärarexamen samt socionomutbildning är exempel på andra utbildningar som finns 
representerade bland dagens statsråd. (Regeringskansliets hemsida, 2006).  
Weber menar och som tidigare har nämnts att de högsta politiska ämbetena 
framförallt ministerposterna tillsätts nästan helt utan hänsyn till 
utbildningsmeriter. (Lundquist 1987 s. 65). Detta är till stor del sanning.  

Några exempel på detta utifrån dagens regering är jordbruksministern med 
civilekonomexamen, skolministern med kandidatexamen i nationalekonomi, 
miljöministern som är professor i ekonomisk historia med flera. Att ha en examen 
är ett kriterium för Bergströms färdigheter och enligt Weber är det också ett krav 
för anställning. (Lundquist 1987 s. 60). (Regeringskansliets hemsida, 2006. Ann-
Christin Nykvist, Ibrahim Baylan, Lena Sommestad). Vad som framkommer i 
studiet utav dagens statsråd är att denna utbildning för det första oftast inte är 
kopplad till det ansvarsområde man handhar. För det andra så är det inte heller 
alla utav dagens statsråd som har en eftergymnasial examen. 
Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin är ett sådant exempel. Hon har enbart 
treårigt gymnasium. Avsaknaden utav eftergymnasial examen väger hon dock upp 
utav andra gedigna erfarenheter. Redan som sextonåring inledde hon sin politiska 
karriär i Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund och i 11 år var hon aktiv 
där. Hon har dessutom 10 års erfarenhet utav riksdagsarbete. Dessutom har hon 
erfarenhet som statsråd i 8 år innan hon tillträdde såsom 
samhällsbyggnadsminister i miljödepartementet 2004.  

Ytterligare ett exempel är infrastrukturminister Ulrica Messing som också 
enbart har gymnasiekompetens. Som kompensation för detta har hon en bakgrund 
i SSU och som ledamot i kommunfullmäktige. Dessutom har hon erfarenheter 
som riksdagsledamot samt som ledamot i partistyrelsen. Förutom detta har hon 
tidigare erfarenheter som statsråd i 4 år innan hon tillträdde på den post som hon 
idag har sedan 2000. (Regeringskansliets hemsida, 2006. Mona Sahlin, Ulrica 
Messing).  

Utbildning är alltså inte så relevant för dagens ministrar. Såsom Weber antog 
rekryteras ministrarna nästan helt utan hänsynstagande till akademiska examen.  

Det är självklart en bra merit att ha en eftergymnasial utbildning men när det 
gäller just ett utav de högsta politiska ämbetena så verkar meriter utav förankrings 
samt färdighetstyperna mer meriterande. (Lundquist 1987 s. 65) (Bergström 1987 
s. 232, 235).  

Undantag finns såklart i detta fall också. Justitieministerposten kräver oftast 
en examen i juridik. Dagens justitieminister Thomas Bodström har både 
juristexamen samt yrkeserfarenheter på området. Detsamma gäller för före detta 
statsrådet Laila Freivalds som har juristexamen och som även hon har varit 
justitieminister. Det kan också vara en fördel att sätta en socionom på 
socialministerposten men inte så väsentligt som att ha en jurist på 
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justitieministerposten. (Regeringskansliets hemsida, 2006. Thomas Bodström, 
Laila Freivalds).   

4.1.5 Ålder och könsfördelning  

De representativa kriterierna för dagens regering är också väsentliga. Hit hör 
bland annat fördelningen mellan kvinnliga och manliga statsråd samt fördelningen 
mellan unga och äldre statsråd. Könsfördelningen i dagens regering är skaplig. 10 
statsråd är kvinnor medan 12 statsråd är män. Åldern på dagens statsråd vid 
tillträde på den post de nu har ligger i intervallet 28-65 år. Den yngste är alltså 28 
år och är kvinna medan den äldste är 65 år och man. Medianåldern blir i detta fall 
45 år och detsamma gäller för medelåldern. Statsminister Göran Persson var 47 år 
när han tillträdde som statsminister. Om man ser tillbaka på Bergströms 
avhandling och statsråden i 76 års regering ser man att medianålder samt 
medelålder för de tillträdande statsråden då var strax under 50 år medan 
medianålder samt medelålder i 82 års regering låg strax över 50 år. I jämförelse 
med de statsråd som tillträdde för 25-30 år sedan, dvs. statsråden 76 och 82 så har 
dagens statsråd en lägre ålder. Att tillträdande statsråds medelålder över lag är 
ganska så hög tas också upp i Bergströms avhandling. Statsråd blir man oftast 
först efter att ha varit yrkesverksam i annan tjänst i många år. Det bör tilläggas att 
medel- och medianåldrarna gäller för den senaste befattningen man har som 
statsråd. En del har varit statsråd tidigare och var då yngre när de för första 
gången tillträdde som statsråd. (Bergström 1987 s. 243) (Regeringskansliets 
hemsida, 2006).   

4.1.6 Offentlig sektor  

I Bergströms studie utav rekryteringen utav ministrar i 76 och 82 års regeringar 
framkom det att de socialdemokratiska statsråden hade sina huvudsakliga 
erfarenheter ifrån den offentliga sektorn. Denna bild stämmer även bra överens 
med dagens statsråd. I princip samtliga har erfarenheter ifrån den offentliga 
sektorn medan omkring hälften även har erfarenheter ifrån privat sektor. 
Erfarenheterna (per statsråd) ifrån den privata sektorn är inte stor i jämförelse med 
erfarenheterna ifrån offentlig sektor. De flesta utav de statsråd som har 
erfarenheter ifrån båda sektorerna har haft fler anställningar i offentlig sektor än i 
privat. Ungefär hälften utav dagens statsråd har också erfarenheter ifrån olika 
ordförandeposter, förbund och som styrelseledamöter i olika styrelse. (Bergström 
1987 s. 240) (Regeringskansliets hemsida, 2006).   
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4.2 Sammanfattning och Analys 

Främst färdigheterna är utmärkande för dagens statsråd. Som vi har sett så har inte 
dagens ministrar så gedigna erfarenheter på det sakområde de ansvarar för. Både 
utbildningsmeriter samt yrkeserfarenheter inom sakområdet som man handhar är 
bristande hos större delen utav ministrarna. Det är inte vanligt att man arbetat 
inom samma sakområde året innan och inte heller att man har erfarenheter utav 
sakrelevans ifrån t.ex. kommunal nivå. 

Ovanstående redogörelse över den överlag bristande sakkunskap bland 
ministrarna är ett bevis på att det oftast inte krävs sakkunskap på det 
ansvarsområde som man tillsätts för att förvalta för att rekryteras som minister. 
Det verkar som om de politiska meriterna går före de erfarenheter och det man 
tidigare gjort inom sitt nuvarande ansvarsområde. (Bergström 1987 s. 232, 235) 
(Regeringskansliets hemsida, 2006).  

Webers ideal och krav på att endast de med kvalificerad fackutbildning är 
berättigade till ämbete stämmer inte. (Lundquist 1987 s. 60). Det kan vara som så 
att fackutbildning enbart är viktig om man inte har en tillräckligt stor politisk bas 
samt färdigheter i styrandets konst och likadant omvänt, dvs. att om man har en 
tillräckligt stor politisk bas blir utbildningen mindre viktig.  

Ett annat tecken eller bevis på att meriter på sakområdet idag inte är så viktigt 
är det faktum att ministrarna ofta flyttas runt på olika ansvarsområden. Ett genuint 
exempel på detta är utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky. Hans karriär 
som statsråd börjar i statsrådsberedningen för att sedan utnämnas till 
handelsminister och nordisk samarbetsminister. Vidare har han utnämnts till 
näringsminister för att idag helt ha skiftat sakområde såsom utbildnings- och 
kulturminister. Inga yrkeskvalifikationer eller utbildningsmeriter finns i hans CV 
som kvalificerar honom för sitt sakområde. Denna tjänst borde han alltså ha blivit 
utnämnd till utifrån tidigare erfarenheter inom regeringstjänst, dvs. färdigheter.  

En annat exempel är Mona Sahlin som idag är samhällsbyggnadsminister och 
som tidigare har ett förflutet såsom bland annat arbetsmarknadsminister och 
jämställdhetsminister.  (Regeringskansliets hemsida, 2006. Leif Pagrotsky, Mona 
Sahlin).  

Man kan ställa sig frågan vilken betydelse statsrådens bakgrund har när det 
gäller att ta viktiga beslut. Ser man på dagens statsråd och deras bakgrund så är 
färdigheterna i styrandets konst samt den politiska förankringen totalt sett ganska 
så stor. Några är tunga politiker i den meningen att de har inlett sin karriär i ett 
ungdomsförbund, suttit i kommunfullmäktige, tjänstgjort i landsting, blivit 
invalda i riksdagen för att så småningom bli utnämnda till statsråd. Andra har inte 
alla dessa erfarenheterna men i alla fall några utav dem. Den politiska 
erfarenheten samt vanan att framträda som offentlig person är i detta avseende 
stor. (Bergström 1987 s. 232, 235) (Regeringskansliets hemsida, 2006). En del 
statsråd i dagens regering har en mer byråkratisk bakgrund och saknar på så sätt 
helt eller delvis politisk förankring. För att återge ett exempel kan nämnas 
justitieminister Thomas Bodström. Detta statsråd har både utbildning samt 
tidigare erfarenheter på sitt ansvarsområde men har sämre färdigheter och saknar 
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helt förankringsegenskaper. Ett annat exempel är miljöminister Lena Sommestad. 
Hon har varken utbildning eller yrkeserfarenheter på sitt sakområde. Inte heller 
har hon några färdigheter eller förankringsegenskaper som bakgrund.  Bergström 
påpekade i sin avhandlig att ett statsråds förankring är en fördel för statsrådet. 
Med tidigare politisk erfarenhet blir samarbetet med tjänstmännen lättare samt att 
den bidrar till större självförtroende i mötet med andra kulturer och grupper som 
finns representerade i riksdag och partier. Stor politisk förankring skapar 
dessutom större handlingsfrihet hos de statsråd som besitter egenskapen än de 
statsråd som har en svagare politisk förankring. Förankringen ger samtidigt ett 
statsråd en bra bas att stå på vilket ökar statsrådets betydelse i regeringen. 
(Bergström 1987 s. 232, 235, 231) (Regeringskansliets hemsida, 2006. Thomas 
Bodström, Lena Sommestad). Edmund Burke menar att den bästa egenskapen för 
politisk kompetens är klokhet. Denna klokhet uppstår genom tidigare vana att 
handha liknande uppgifter. En person som har lång politisk erfarenhet är dessutom 
mer insatt och kan på så sätt lättare identifiera problem och förutspå vilka effekter 
ett visst handlande kommer att få. Att kunna omforma institutioner kräver 
kunskap som man tillskansat sig genom att tidigare ha prövat sig fram. Utifrån 
denna synvinkel förstår man vikten utav att ha en politisk bas. Statsråd som 
tidigare har deltagit i politiska beslut har större erfarenheter utav dess verkningar. 
De vet dessutom i större utsträckning hur de ska agera när det uppstår politiska 
problem och kriser. Att ägna sig åt politik när tidigare erfarenheter inom detta 
saknas leder enligt Burke till ett mera känsloladdat uppträdande i politiken. 
(Malnes & Midgaard 1994 s. 187-190).  

Förre utrikesministern Laila Freivalds har byråkratbakgrund och saknar 
politisk bas. När tsunamin i Asien inträffade är det möjligt att hon inte till fullo 
visste hur man politiskt sett agerar i en krissituation. Detta kan tänkas vara en 
följd utav avsaknaden utav förankringsegenskaperna hos henne. 

Statsråden i dagens regering har en jämnare könsfördelning samt en något 
yngre medelålder när de tillträde på sina poster. Tidigare erfarenheter återfinns 
främst i den offentliga sektorn.  (Regeringskansliets hemsida, 2006. Laila 
Freivalds).       
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5 Resultat 

I resultatet presenteras en sammanställning utav den information som framkommit 
i undersökningen utav statsråden. Här kommer också frågeställningarna 
presenteras samt besvaras utifrån en diskussion. 

5.1 Bakgrunden 

Det som i störst utsträckning besvarar fenomenet om vem som blir minister är 
studiet i dennes bakgrund eftersom det inom ramen för bakgrunden kan rymmas 
flera olika faktorer som besvarar min huvudfrågeställning. Till bakgrunden hör 
bland annat frågeställningar såsom: Vilken utbildning har ministrarna? Vilka 
tidigare erfarenheter har ministrarna? När blir man statsråd? Har ministrarna lång 
politisk erfarenhet eller inte? Har ministern sakkunskap på sitt område?  
Många utav frågeställningarna kan räknas in under det som Bergström 
klassificerar som bakgrundsegenskaper.  

Ser man tillbaka på statsråden i 76 och 82 års regeringar så framkom det att 
statsråden sällan har full kompetens i alla bakgrundsegenskaperna. Detta kan 
delvis fortfarande göras gällande även för senare års regeringar. Överlag kan 
sägas att statsråden ofta är svagare i en bakgrundsegenskap men att detta 
kompenseras med starkare anknytning i en eller två utav de andra 
bakgrundsegenskaperna.  

Statsråden i 76 års regering hade bristande färdigheter i styrandets konst men 
detta kompenserades med en större politisk förankring samt sakkunskap på 
området. Många utav statsråden i denna regering var tunga parlamentariker. De få 
i denna regering som hade bristande politisk förankring kompenserade detta med 
större sakkunskap på området.   

82 års statsråd hade en mer jämn fördelning utav bakgrundegenskaperna. 
Dominerande var kunskaperna i styrandets konst, dvs. färdigheterna. (Bergström 
s. 231-242). 

Statsråden i 91 års regering hade som grupp en relativt jämn fördelning mellan 
de tre bakgrundsegenskaperna. Förankring och färdigheter var dock de 
bakgrundsegenskaper som var dominerande. Lite mer än hälften utav statsråden 
hade förankringsegenskaper medan sakkunskaper på området enbart fanns bland 
lite mindre än hälften utav statsråden. Hälften utav statsråden i denna regering kan 
anses vara tunga parlamentariker.  (Sveriges regering: statsråden 1992 s. 5-27). 

Dagens statsråd är mycket starka när det gäller färdighetsegenskaperna. 
Ungefär hälften utav statsråden har förankringsegenskaper, medan kunskaperna 
på sakområdet är relativt svaga. (Regeringskansliets hemsida, 2006).  



    

24

 
Över den trettioårsperiod som de fyra regeringarna existerat kan man skönja 

att bakgrundsegenskapen sakkunskaper på området har minskat i betydelse. I 72 
samt 82 års regeringar var sakkunskapen på området större än bland 91 års 
statsråd. Ser man till dagens regering så är denna bakgrundsegenskap ännu 
svagare. Det verkar som om färdigheter i styrandets konst samt den politiska 
förankringen är mer attraktiv för ett statsråd. 

Färdigheterna i styrandets konst blir också vanligare i senare års regeringar. 
Både ibland 82 och 91 års statsråd är färdigheterna en relativt vanlig 
bakgrundsegenskap. Hos dagens statsråd är färdigheterna den starkaste 
bakgrundsegenskapen.  

De politiska förankringsegenskaperna var de största bakgrundsegenskaperna 
bland 72 års statsråd, egenkapen är dessutom vanlig i de efterföljande 
regeringarna.  

Sammanfattningsvis kan det framhållas att sakkunskaperna över 
trettioårsperioden har minskat. Idag verkar det som om färdighets och 
förankringserfarenheter är meriter utav större betydelse. Att det framförallt i den 
nuvarande regering är färdigheterna som dominerar beror antagligen på att 
socialdemokraterna länge varit vid makten. En hel del utav de statsråd som sitter 
idag har erfarenheter ifrån tidigare statsrådsposter och/eller tidigare erfarenheter 
utav regeringsarbete. Detta förmodligen eftersom dessa statsråd och 
socialdemokraterna länge har varit vid makten. 

Regeringarna framstår under trettioårsperioden såsom regeringar med politiska 
egenskaper, dvs. med politisk förankring. Denna bakgrundsegenskap har varit 
relativt genomstark under åren. Ungefär hälften utav statsråden i samtliga 
regeringar besitter förankringsegenskaperna. Som tidigare nämnts handlar 
förankringen om de politiska erfarenheterna. Svaret på frågeställningen om 
statsråden har lång politisk erfarenhet eller inte har egentligen redan besvarats i 
diskussionen kring statsrådens politiska förankring. Svaret blir ja, att en hel del 
utav statsråden har lång politisk erfarenhet. (Bergström 1987 s. 231-242) 
(Sveriges regering: statsråden 1992 s. 5-27)  (Regeringskansliets hemsida, 2006).  

Ytterligare en faktor som har sin grund i frågeställningen om vem som blir 
minister är utbildningen. Den har i denna uppsats enbart behandlats i 91 års 
regering samt dagens regering.  

I 91 års regering har 16 statsråd eftergymnasial utbildning. Några har enbart 
studentexamen. Den dominerande utbildningen är civilekonomexamen och utöver 
denna är juristutbildning, lärarexamen och samhällsvetarutbildning 
förekommande. Två utav statsråden har också jord- och skogsbruksutbildning 
samt skogsmästarutbildning. De två sistnämnda är inte helt oväntat centerpartister.  

Få statsråd i denna regering har en examen som är relaterad till det 
ansvarsområde de administrerar. Undantaget ifrån denna bild är justitieministern 
med juristutbildning, finansministern med civilekonomexamen samt 
skatteministern som har civilekonomexamen. (Sveriges regering: statsråden 1992 
s. 5-27). 

Dagens statsråd har sina utbildningserfarenheter i civilekonomexamen och 
ämnet nationalekonomi. Utbildningserfarenheter finns också i socionomexamen, 
juridik, examen i samhällshällsvetenskapliga ämnen därav bland annat i 
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statsvetenskap. Förvaltningslinjen samt lärarexamen är andra utbildningar som 
några utav dagens statsråd besitter. Majoriteten utav statsråden har akademisk 
examen men några har enbart treårigt gymnasium Inte heller i dagens regering 
krävs det någon direkt examen inom det sakområde man förvaltar. Några 
undantag är justitieministern som har juristutbildning samt socialministern som 
har socionomexamen. (Regeringskansliets hemsida, 2006). 

Det går att skönja både likheter och skillnader i utbildning mellan den 
borgerliga regeringen 91 och dagens regering. Likheterna mellan de båda 
regeringarna finns i förekomsten utav civilekonomexamen, juristutbildning samt 
samhällsvetarutbildning. Ett statsråd med lärarexamen återfinns i 91 års regering. 
Siffran för statsråd med denna examen i dagens regering är 2.  

Ser man till olikheterna i akademisk examen i de båda regeringarna ser man 
att det bland dagens statsråd finns några socionomer. Dessa saknas helt i den 
borgerliga regeringen. Å andra sidan förekommer jord- och skogsbrukarutbildning 
samt skogsmästarexamen i den borgerliga regeringen. 

Som man tidigare har sett har den utbildning som statsråden har i sina 
respektive regeringar oftast inte att göra med handhavandet utav ansvarsområdet.  
Svaret på frågeställningen rörande om de tillträdande ministrarna har utbildning 
på sina respektive sakområden när de tillträder som statsråd är således nej, det har 
de oftast inte. Sakkunskapen på området över lag är också mindre idag Det finns 
dock några undantag som tidigare illustrerats. Ett sådant är justitieministerposten 
som kräver specialkunnande i form utav minst en juristexamen. (Sveriges 
regering: statsråden 1992 s. 5-27)  (Regeringskansliets hemsida, 2006).  

Ytterligare en frågeställning i studiet utav vem som blir minister är vilka 
tidigare erfarenheter statsråden har? Denna frågeställning ryms också inom ramen 
för ministrarnas bakgrund. I Bergströms avhandling hade den borgerliga 
regeringen sina huvudsakliga erfarenheter i marknad och politik medan de 
socialdemokratiska hade sina yrkes- och livserfarenheter i offentlig sektor och 
intresseorganisationer. (Bergström 1978 s. 240). 

I dagens regering har statsråden sina erfarenheter i hög utsträckning i offentlig 
sektor. Några har erfarenheter i privat sektor men den offentliga sektorn är 
dominerande för erfarenheterna. De statsråd som är tunga politiker har 
erfarenheter ifrån t.ex. det politiska ungdomsförbundet, kommun, landsting och 
riksdag. En del har också erfarenheter ifrån tidigare departementstjänstgöring. En 
hel del utav dagens statsråd har också erfarenheter ifrån olika ordförandeposter, 
som styrelseledamöter samt ifrån olika förbund. (Regeringskansliets hemsida, 
2006).  

Statsråden i 91 års regering har många erfarenheter ifrån offentlig sektor. 
Detta rör aktivitet i partiet, landsting, kommunfullmäktige, riksdagsarbete, 
tidigare erfarenhet utav departementstjänst med mera. Det finns också 
erfarenheter i privat sektor i bland annat företag. (Sveriges regering: statsråden 
1992 s. 5-27).     



    

26

 
För att göra det möjligt att studera huvudfrågeställningen måste faktorer 

såsom kön och ålder också vägas in. 
Jämförelser mellan de olika regeringarna utifrån medelålder visar att statsrådet 

är i ca 50 års åldern när det tillträder på sin post. Medelåldern är något lägre 
ibland dagens tillträdande statsråd. (45 år) 

Ser man till regeringens representativa egenskaper utifrån hur många som är 
kvinnor respektive hur många som är män kan man se att regeringarna för drygt 
30 år sedan hade en mycket ojämn fördelning. I de första två regeringarna var 
enbart en fjärdedel utav statsråden kvinnor. En något bättre fördelning framträder 
i 91 års regering men den är fortfarande inte jämn. Först i dagens regering börjar 
könsfördelningen att se jämnare ut. (Bergström 1987 s. 243, 539) (Sveriges 
regering: statsråden 1992 s. 5-27) (Regeringskansliets hemsida, 2006).    

5.2 Vem blir minister? 

Vem blir då minister? Det statsråd som redan i tidig ålder varit politiskt aktiva har 
med tillräcklig vilja och ambition möjligheten att bli statsråd. Den som inlett sitt 
politiska liv i ett ungdomsförbund till partiet, varit ledamot i kommunfullmäktige, 
varit ledamot i landstingsfullmäktige samt blivit invald i riksdagen har 
möjligheten att bli minister. Statsråd med färdighets samt förankringsegenskaper 
är idag utmärkande. Ett statsråd som har sådana bakgrundsegenskaper borde alltså 
lättare bli utnämnd till minister. Det finns också dem som når ministerposten den 
byråkratiska vägen. Dessa statsråd borde då ha gedigna erfarenheter på det 
sakområde de ska handha. 

De flesta som blir ministrar har akademisk examen. Utifrån den information 
som finns om dagens statsråd kan man se att utbildningen oftast inte har någon 
anknytning till det ansvarsområde man handhar. (Bergström 1987 s. 232, 235)  
(Sveriges regering: statsråden 1992 s. 5-27) (Regeringskansliets hemsida, 2006).  

Utifrån undersökningen utav statsråden framkommer det också att 
medelåldern för tillträde som minister är i omkring 50 års åldern. Man blir alltså i 
regel minister först efter många år. Under tiden fram till tillträdet hinner statsrådet 
skaffat sig gedigna livs- och samhällserfarenheter. 

Män har den senaste trettioårsperioden  i högre utsträckning blivit ministrar än 
kvinnor. Dominansen utav män är störst i de två första regeringarna för att i 
senare regeringar avta mer. Idag är det ungefär lika många kvinnor som män som 
blir ministrar. (Bergström 1987 s. 243, 539) (Sveriges regering: statsråden 1992 s. 
5-27) (Regeringskansliets hemsida, 2006). 

Slutligen bör det poängteras att ministrarna är offentliga personer i allra högsta 
grad. Enligt Webers mening bör ledare besitta vissa ”karismatiska” egenskaper. 
Ministrarna kan anses som en form utav ledare och för att bli minister krävs därför 
viss karisma. Personliga egenskaper såsom självförtroende och utstrålning är 
egenskaper som lämpar sig för att bli minister. En minister måste ge ett trovärdigt 
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intryck och en tämligen färglös minister lär inte charma befolkningen. Lundquist 
1983 s. 149). 
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