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Det statliga kommittéväsendets 
förändring 1990–2016

P OLITISKA FÖRSLAG kan  
tas fram på olika sätt. Tillväga
gångssättet får konsekvenser 
både för förslagens innehåll och 

för vilka som ställer sig bakom dem. Såväl 
politiska kompromisser som implemente
ring av beslut kan underlättas eller försvåras 
beroende av hur förslagen bereds. De under
lag som tas fram kan också skifta i kvalitet.
 I Sverige betraktas det statliga kommitté
väsendet som regeringens främsta bered
ningsorgan. Många framhåller dock att 
kommittéväsendets roll i svensk politik har 
försvagats. I den här rapporten analyse
ras kommittéväsendets utveckling under 
27 år. Analyserna grundar sig på samtliga 
kommittéer som tillsattes under perioden 
1990–2016 och resulterade i förslag eller 
uttryckliga rekommendationer.

ANDELEN PARL AMENTARISK A KOMMITTÉER , 
alltså sådana kommittéer som inkluderar politiker från 
flera olika riksdagspartier, har blivit färre till förmån för 
särskilda utredare. Historiskt sett har  parlamentariska 
kommittéer utgjort ungefär hälften av alla  utredningar, 
men redan 1990 hade deras andel sjunkit till under 20 
procent. Den utvecklingen har fortsatt. År 2016 var  
andelen parlamentariska kommittéer ungefär 3 procent 
medan särskilda utredningar var omkring 90 procent av 
samtliga kommittéer.
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SNS ANALYS En stor del av den forskning som bedrivs är vid sin publicering anpassad för vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna är ofta teoretiska och 
inomvetenskapligt specialiserade. Det finns emellertid mycket forskning, framför allt empirisk och policyrelevant sådan, som är intressant för en 
bredare krets. Målet med SNS Analys är att göra denna forskning tillgänglig för beslutsfattare i politik, näringsliv och offentlig förvaltning och bidra 
till att forskningen når ut i medierna. Finansiellt bidrag har erhållits från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse. Författarna svarar helt och 
hållet för analys, slutsatser och förslag. G
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TIDPUNKTEN FÖR TILLSÄTTNINGEN av kommittéer 
verkar inte hänga ihop med valcykeln.

ANDELEN POLITIKER i kommittéerna har  minskat 
medan tjänstepersonernas andel har ökat. Andelen 
reservationer och särskilda yttranden har också sjunkit. 
Utredningstiden har varit förhållandevis konstant medan 
antalet kommittédirektiv har ökat något.
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Inledning
Svensk politik har under de senaste åren präg
lats av tilltagande polarisering. Partisystemet 
är mer fragmenterat än på länge och motsätt
ningarna i den politiska debatten är emellanåt 
så hårda att konstruktiva samtal om angelägna 
samhällsutmaningar försvåras.1 

Perioden mellan det att en viktig poli
tisk fråga uppmärksammas och att förslag och 
rekommendationer läggs fram utgör den förs
ta delen av den så  kallade policyprocessen. 
Policyprocessens karaktär avgör om  politiska 
frågor hanteras rationellt och får ett så brett 
stöd som möjligt. I den här rapporten beskriver 
vi de i flera avseenden dramatiska förändringar 
som den svenska policyprocessen har genom
gått sedan 1990talet.

Runt om i världen är olika typer av bered
ningsorgan betydelsefulla för policyprocessen. I 
Sverige fyller det statliga kommittéväsendet en 
sådan funktion. Dess historia sträcker sig flera 
hundra år tillbaka i tiden.2 Vid sidan av att tjä
na som ett viktigt beredningsorgan har kom
mittéväsendet varit ett forum för samförstånd 
mellan regering, opposition och starka intresse
grupper.3 Det gäller i synnerhet de parlamen
tariska kommittéer som ger ledamöter från 
olika politiska partier, experter, sakkunniga och 
intressegrupper en framträdande roll i bered
ningsarbetet.4 

Såväl inhemska som internationella obser
vatörer har lyft fram den svenska policypro
cessen som särskilt välfungerande. De senaste 
åren har emellertid forskare och andra insatta 
hävdat att kommittéväsendets roll som bered
ningsorgan, kunskapsproducent och arena för 
politiska kompromisser i svensk politik har för
svagats. Argumenten för att det förhåller sig så 
är flera. Antalet kommittéer ledda av särskilda 
utredare påstås ha blivit fler på bekostnad av de 
parlamentariskt sammansatta kommittéerna.5 
Det finns indikationer på att utredningstiden 
har minskat och att kvaliteten på underlagen 

1.  Aylott och Bolin 2019; Lindvall m.fl. 2017.

2.  Hesslén 1927; Zetterberg 1990.

3.  Meijer 1969; Lindvall och Rothstein 2006; Petersson 
2016.

4.  Premfors 1983; Nyman 1999; Hysing och Lundberg 
2015.

5.  Hermansson m.fl. 1999; Lundberg 2015.

från kommittéerna har försämrats.6 Utöver det
ta påstås att styrningen och politiseringen av 
kommittéväsendet ökat, vilket hotar kommitté
ernas självständighet från regeringen.7

Om den här beskrivningen är riktig kan det 
innebära att regeringen och sedermera riksda
gen får bristande beslutsunderlag, vilket kan 
få negativa konsekvenser för såväl demokra
tin som effektiviteten i politiken. Som fram
hölls i SNS Demokratirapport 2017 är en 
sådan utveckling av kommittéväsendet sär
skilt bekymmersam i en tid när partisystemet är 
splittrat och det saknas stabila regeringsunder
lag. Dagens parlamentariska läge tycks kräva 
fler breda politiska kommittéer, inte färre.8 

Oron är sålunda berättigad men vi  saknar 
i dag heltäckande studier av utvecklingen under 
de senaste årtiondena. Forskningen ger en 
bra bild av utvecklingen fram till 1990talet.9 
För tiden därefter finns med undantag av två 
utmärkta granskningar utförda av konstitu
tionsutskottet endast ett fåtal studier.10 Syftet 
med den här rapporten är att ge en systematisk 
överblick av kommittéväsendet efter 1990. Med 
utgångspunkt från en unik studie av samtliga 
statliga kommittéer, som har resulterat i förslag 
eller uttryckliga rekommendationer under peri
oden från 1990 till 2016 tecknar vi kommitté
väsendets utveckling. Vi beskriver förändringar 
av balansen mellan olika typer av kommittéer, 
kommittémedlemmarnas bakgrund och utred
ningstidens längd. Dessutom analyserar vi kon
fliktnivån inom kommittéväsendet och graden 
av politisk styrning. 

Datainsamling och urval
Vårt datamaterial kommer från kommitté
betänkanden som ingår i serien Statens offent
liga utredningar (SOU). Med hjälp av uppgifter 
från de publicerade betänkandena har vi sam
manställt information om samtliga kommittéer 

6.  Gunnarsson och Lemne 1998; Juhlin, Karlsson och Pistol 
2014; Lemne och Sundström 2018; Dagens Nyheter 2019.

7.  Zetterberg 1990; Gunnarsson och Lemne 1998.

8.  Lindvall m.fl. 2017.

9.  Hesslén 1927; Meijer 1956; Johansson 1992; Gunnarsson 
och Lemne 1998; Hermansson m.fl. 1999.

10.  2016/17: KU10; 2017/18: KU10; Lundberg 2015; Riks
revisionen 2004.

Får regering och 
riksdag bristan-
de underlag?
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SOU med förslag 
och uttryckliga 
rekommendatio-
ner undersöks.

Ingen dramatisk 
förändring av 
antalet nya kom-
mittéer sedan 
1990.

under perioden 1990–2016 som har resulterat 
i förslag eller uttryckliga politiska rekommen
dationer. Vi har uppgifter om totalt 2 086 kom
mittéer och 23 373 medlemmar under loppet av 
27 år.11 

Ett par saker är värda att notera om vårt 
material. För det första ingår enbart kommitté
er som har resulterat i förslag och/eller uttryck
liga politiska rekommendationer. Det innebär 
att utredningar av katastrofer, kriser och andra 
särskilda händelser inte ingår, såsom utred
ningen av sovjetisk ubåtsverksamhet i svenska 
vatten. Rena expertutlåtanden ingår inte heller, 
exempelvis utredningen om psykosocial hälsa 
bland barn i skolåldern.12 För det andra fångar 
vi inte upp kommittéer som antingen inte resul
terat i något betänkande alls eller som publi
cerats i någon annan rapportserie, till exempel 
Departementsserien (Ds). 

Sammantaget innebär detta att antalet 
kommittéer i våra data är lägre än vad som rap
porteras i den årliga Kommittéberättelsen. Vi 
har samlat in uppgifter även från Kommitté
berättelsen, men endast för perioden 2002–
2018. En jämförelse med antalet kommittéer i 
vårt material under den överlappande perioden 
från 2002 till 2016 visar att vi saknar ungefär 
16 procent av det totala antalet. Vi har jäm
fört resultaten vi presenterar i den här rappor
ten med uppgifter från Kommittéberättelsen 
för den överlappande tiden och ser då samma 
mönster som i våra data.

Vi skiljer mellan fem olika typer av kommit
téer: 
1. kommittéer utan parlamentariskt inslag
2. kommittéer med parlamentariskt inslag
3. parlamentariska kommittéer
4. särskilda utredningar utan parlamentariskt 

inslag
5. särskilda utredningar med parlamentariskt 

inslag.13 

11.  Totalt publicerades 3 559 betänkanden under perioden. 
De betänkanden som inte ingår i studien är: 5 betänkanden 
som saknades från riksdagens bibliotek och andra nationella 
arkiv; 15 betänkanden om olyckor, politiska skandaler och 
historiska händelser; 54 extra volymer eller tillägg till ut
redningar som redan ingår i vårt urval (utelämnades för att 
undvika att de räknades två gånger) samt 490 betänkanden 
utan några uttryckliga politiska rekommendationer. 

12.  SOU 1995:135; SOU 2010:80.

13.  Se 2017/18: KU10, s. 64, för en liknande kategorisering.

Vi har också information om kommittéernas 
medlemmar, det vill säga de personer som är 
utsedda som ledamöter i kommittén, samt sak
kunniga och experter. Sekreterarna är inte 
inkluderade bland medlemmarna. Vi note
rar också om det finns externa referensgrup
per men har inte några detaljerade uppgifter 
om dessa. För att undersöka medlemmar i kom
mittéväsendet skiljer vi mellan fem typer av 
medlemmar: forskare, tjänstepersoner, politi
ker, representanter från intresseorganisationer 
samt en grupp som vi benämner ”övriga”, vil
ket inbegriper experter och representanter från 
privat sektor.14 Det är samma klassificerings
system som har tagits fram inom forsknings
projektet EUREX vid Oslo universitet och som 
använts i studier av den norska motsvarigheten 
till det svenska kommittéväsendet.

I vår studie har vi dessutom inkluderat 
uppgifter om tidpunkten för tillsättningen, 
utredningstiden och i vilken utsträckning kom
mittémedlemmarna har lämnat reservationer 
och särskilda yttranden i betänkandet. 

Antal nytillsatta kommittéer 
Ibland hörs i debatten om kommittéväsendet 
att regeringen tillsätter allt färre kommittéer. 
För att pröva giltigheten i det påståendet har vi 
analyserat antalet tillsatta kommittéer som har 
resulterat i policyförslag eller uttryckliga poli
tiska rekommendationer per år under perio
den. Resultaten presenteras i figur 1 och visar 
en svagt avtagande trend sedan andra halvan av 
1990talet. Lägst antal kommittéer, 48, tillsat
tes 2010. Flest antal kommittéer tillsattes 1995 
då vi fick 119 nya kommittéer. Sammantaget 
varierar antalet nya kommittéer stort mellan 
åren, men förändringen över tid är inte drama
tisk.15

14.  De medlemmar som inte säkert kunde klassificeras 
angavs ”oklassificerade”. När partimedlemskap för riksdags
ledamöter saknades, hämtade vi uppgifter om det på riksda
gens webbplats https://data.riksdagen.se/data/ledamoter/.

15.  Se Petersson 2016, s. 657, för liknande resultat. 
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Andelen särskil-
da utredningar 
har ökat, medan 
parlamenta-
riska kommittéer 
minskat.
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Figur 1. Antal nytillsatta kommittéer, 1990–2016. 

Kommentar: Inkluderar nytillsatta kommittéer, inte befintliga kommittéer som tilldelats ytterligare uppdrag.

Olika typer av kommittéer
En annan återkommande diskussion om kom
mittéväsendet gäller balansen mellan olika 
typer av kommittéer. Det har främst handlat om 
i vilken mån andelen parlamentariska kommit
téer har minskat till förmån för särskilda utre
dare.16 De parlamentariska kommittéerna har 
förknippats med en förmåga att lägga grun
den för kompromisser mellan olika intressen, 
mycket tack vare att representanter från poli
tiska partier, men även intressegrupper, ingår i 
kommittéerna.17 

I det här sammanhanget är det viktigt att 
nämna att regeringen har stor frihet att bestäm
ma hur en kommitté ska organiseras. Enligt 
kommittéförordningen (1998:1474) ska en 
kommitté bestå av en ordförande, en eller flera 
ledamöter, sakkunniga och experter samt biträ
das av en eller flera  sekreterare. Regeringen 
har också möjlighet att  tillsätta kommittéer 
med endast en ledamot, en så  kallad särskild 
utredning. En sådan  kommitté leds av en per
son som regeringen har utsett. Det kan vara 
en politiker, tjänsteperson eller företrädare 
för någon intresse organisation eller närings

16.  Nyman 1999; Petersson 2016.

17.  Gustavsson 2015; Lindvall m.fl. 2017.

livet. Dessutom kan kommittéer rådgöra med 
externa parter som inte formellt ingår i kom
mittén och knyta till sig en referensgrupp, pro
jektgrupp eller arbetsgrupp med till exempel 
företrädare för intresseorganisationer och 
näringsliv. I de fall en kommitté saknar parla
mentariskt inslag kan även politiker ingå i refe
rensgruppen.18 Det betyder alltså att regeringen 
har olika möjligheter att inkludera represen
tanter från olika partier och representanter för 
intresseorganisationer.

Vi kan se en ganska dramatisk förändring 
av vilka typer av kommittéer som förekom
mer. Resultaten presenteras i figur 2. De visar 
att andelen särskilda utredningar utan parla
mentariskt inslag utgjorde merparten av kom
mittéerna under perioden. Över tid kan vi också 
se att andelen särskilda utredare har ökat. År 
2016 utgjorde särskilda utredningar över 90 
procent av den totala andelen tillsatta kommit
téer. Oberoende av typen av kommittéer sak
nade över 80 procent parlamentariska inslag.
Samtidigt har andelen parlamentariska kom
mittéer minskat; de utgjorde under samma år 
knappt 3 procent. Den trend som forskare tidi
gare sett – med fler särskilda utredningar och 

18.  Se även Kommittéhandboken (Ds 2000:1).
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Dramatisk 
minskning av 
andelen par-
lamentariska 
kommittéer sett 
i ett längre tids
perspektiv.
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Särskild utredare utan parlamentariskt inslag Särskild utredare med parlamentariskt inslag

Kommitté utan parlamentariskt inslag Kommitté med parlamentariskt inslag

Parlamentarisk kommitté

färre parlamentariska kommittéer – har allt
så fortsatt, om än med vissa variationer mellan 
åren.19 

I ett längre tidsperspektiv är  förändringen 
än mer dramatisk. Tidigare studier visar att 
andelen parlamentariska kommittéer under 
1900talet utgjorde ungefär hälften av alla kom
mittéer, med något färre parlamentariska kom
mittéer under andra halvan av 1950talet och 
under 1960talet, men med större andel under 
1970talet.20 

I någon mån kompenseras emellertid den 
minskade andelen parlamentariska kommit
téer av att andelen särskilda utredningar med 
parlamentariskt inslag har ökat något de senas
te åren, men det är trots allt på marginalen. År 
2016 motsvarade denna kategori nästan 9 pro
cent av de tillsatta kommittéerna, men det är 
också värt att notera att detta varierar mycket 
mellan olika år.

Huvudslutsatsen är att det slags kommitté
er som en gång var ryggraden i kommittéväsen
det – parlamentariska kommittéer med bred 
politisk representation – är nästan borta i dag. 

19.  Hermansson m.fl. 1999.

20.  Meijer 1969; Petersson 2016. 

Fördelning av 
kommittémedlemmar
Regeringen utövar inte bara ett inflytande över 
vilken typ av kommitté som ska tillsättas; den 
utser även medlemmarna i kommittéerna. Vem 
eller vilka som får uppdraget säger en del om 
kommittéväsendets roll i svensk politik och de 
intressen som finns med i beredningsproces
sen. Med medlemmar menar vi kommitténs 
ordförande, ledamöter, experter och sakkunni
ga. Det finns också en eller flera sekreterare i en 
kommitté och det är ofta sekreterarna som skri
ver betänkandet. Som vi nämnde tidigare kan 
en kommitté också knyta till sig extern kom
petens, exempelvis genom att inrätta referens
grupper bestående av riksdagsledamöter eller 
experter. I vår analys av kommittémedlemmar
na ingår inte personer från referensgrupperna.

Resultaten av våra analyser presenteras 
i figur 3 och visar den genomsnittliga ande
len forskare, politiker, tjänstepersoner och 
intresse gruppsrepresentanter för perioden 
1990–2016. Som framgår utgör tjänsteperso
ner den största andelen medlemmar. År 2016 
utgjorde de omkring 60 procent av samtliga 
medlemmar. Motsvarande siffra för politiker, 

Figur 2. Typer av kommittéer, 1990–2016.

Kommentar: Resultaten baseras på data på nytillsatta kommittéer som har resulterat i policyförslag eller uttryckliga politiska 
rekommendationer, 1990–2016.
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Andelen tjänste-
personer i kom-
mittéerna har 
ökat och andelen 
politiker mins-
kat.
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Oklassi�cerade

Intressegrupper

PolitikerTjänstepersoner

ForskareAndra

Kommentar: Resultaten baseras på data på nytillsatta kommittéer som har resulterat i policyförslag eller uttryckliga politiska 
rekommendationer, 1990–2016.

Figur 3. Typer av medlemmar, 1990–2016.

forskare och representanter från intresse
organisationer är 2, 5 respektive 10 procent. 
Sett över en längre period har andelen tjänste
personer ökat från 48 procent 1990 till 60 pro
cent 2016. Under samma period har också 
andelen politiker minskat från 12 till 2 procent, 
vilket hänger samman med utvecklingen med 
färre parlamentariska kommittéer.

Figuren visar också att andelen forskare har 
minskat något, även om den förändringen är 
mindre dramatisk än för gruppen politiker. Det 
bör noteras att vårt urval, det vill säga kommit
téer som har resulterat i politiska förslag eller 
politiska rekommendationer, troligtvis under
skattar andelen forskare eftersom de förmodli
gen är mer vanliga i kommittéer som inte ingår 
i vårt urval. Intressant nog tycks andelen repre
sentanter för intresseorganisationer ha varit 
förhållandevis konstant och visar tecken på att 
öka något i slutet av perioden. 

Reservationer och särskilda 
yttranden
Den förändring som vi har skisserat har också 
konsekvenser för i vilken mån avvikande upp
fattningar blir synliga i betänkandena. Enligt 
kommittéförordningen (SFS 1998:1474) får 
medlemmar foga reservationer och särskilda 
yttranden till kommittéernas betänkanden. Det 
kan ske när en medlem har en annan uppfatt
ning än övriga medlemmar i den fråga som är 
föremål för utredning. På motsvarande sätt har 
sakkunniga som är knutna till en kommitté rätt 
att bilägga särskilda yttranden. Experter kan 
göra detsamma efter kommitténs godkännande 
och om yttrandet berör frågor som omfattas av 
expertuppdraget (SFS 1998:1474, 19–21 §).

I figur 4 visar vi om det finns åtminstone en 
reservation eller ett särskilt yttrande (illustre
ras av de två övre linjerna) samt andelen reser
vationer och särskilda yttranden i förhållande 
till antalet kommittémedlemmar (illustreras av 
de två nedre linjerna). 
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Avsevärt lägre 
andel reservatio-
ner och särskilda 
yttranden i kom-
mittéerna.

Sammanställningen visar att antalet reser
vationer och särskilda yttranden har sjunkit 
avsevärt under perioden. Andelen kommitté
er med minst ett särskilt yttrande har sjunkit 
från 42 procent år 1990 till cirka 27 procent år 
2016 (blå linje). Motsvarande siffror för reser
vationer är 24 respektive 5 procent (grå linje). 
En liknande trend blir synlig när vi analyserar 
andelen medlemmar i en kommitté som läm
nat reservationer och särskilda yttranden i ett 
betänkande. Som framgår av den orange lin
jen har andelen särskilda yttranden sjunkit från 
drygt 11 procent år 1990 till 6 procent år 2016. 
Motsvarande siffror för andelen reservationer 
per medlem är 4 procent respektive i princip 0 
(röd linje). 

Sammantaget tycks särskilda yttranden och 
reservationer bli en alltmer ovanlig syn i betän
kanden som rör politiska förslag eller politis
ka rekommendationer. En trolig förklaring är 
att i takt med att andelen politiker minskat har 
utrymmet för förhandlingar och kompromis
ser sjunkit, vilket resulterar i färre reservationer 
och särskilda yttranden. En annan tolkning är 
att kommittéerna i ökande grad lyckas att nå en 

gemensam ståndpunkt, vilket resulterar i färre 
reservationer och särskilda yttranden.

Kommittédirektiven
Det finns en föreställning om att  regeringen 
alltmer styr kommittéväsendet.21 I Sverige är 
kommittéerna att jämföra med självständiga 
myndigheter och har därmed ett visst mått av 
oberoende från regeringen. Samtidigt verkar en 
kommitté på uppdrag av regeringen. Det for
mellt sett viktigaste verktyget regeringen har 
för att styra en kommitté är kommittédirekti
ven. Där preciseras bland annat anledningen 
till att kommittén fått uppdraget, vad uppdra
get består i, vilka begränsningar det har och hur 
mycket tid kommittén har till sitt förfogande. 
Kommittéerna är normalt självständiga inom 
ramen för direktiven. Under utredningens 
gång kan emellertid regeringen ändra, lägga till 
eller återkalla en utrednings direktiv genom att 
utfärda nya kommittédirektiv. 

21.  Zetterberg 1990; Gunnarsson och Lemne 1998; Lund
berg 2015; Lemne och Sundström 2018.
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Kommentar: Resultaten baseras på data på slutrapporterade kommittéer som har resulterat i policyförslag eller uttryckliga 
politiska rekommendationer, 1990–2016. 

Figur 4. Särskilda yttranden och reservationer, 1990–2016.
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För att undersöka hur aktiv regeringen 
är i förhållande till kommittéerna har vi sam
manställt det genomsnittliga antalet direktiv 
som regeringen utfärdar till varje kommitté. 
Resultatet presenteras i figur 5. Den horison
tella axeln i figuren anger det år som regeringen 
publicerade det direktiv som initierade kom
mittén och den vertikala axeln genomsnittligt 
antal direktiv per kommitté. Sett över hela peri
oden har det genomsnittliga antalet direktiv per 
kommitté ökat. År 1990 utfärdade regeringen i 
genomsnitt 1,1 direktiv per kommitté. Det har 
sedan ökat, med en topp på 1,8 direktiv 2006. 
Kommittéer inledda från 2011 till 2015 har i 
genomsnitt haft ungefär 1,6 direktiv; serien slu
tar på 1,4 direktiv 2016. Sett över tid styr alltså 
regeringen kommittéerna något mer aktivt.

Regeringen kan förstås styra kommittévä
sendet på andra sätt än genom  antalet direktiv. 
Det mest uppenbara är innehållet i direkti
ven, som kan ha blivit mer specifikt över tid. 
Regeringen kan också ha informella kontak
ter med kommittén. Dessa båda faktorer kan vi 
emellertid inte ta hänsyn till i den här studien.

Kommittéväsendet och valen
En närliggande fråga är i vilken mån regering
en använder kommittéväsendet i partistrategis
ka syften. Kommittéväsendet sägs ofta vara ett 
beredningsorgan där politik formas på rationell 
grund och där kunskap och noggranna politis
ka överväganden leder fram till den bästa lös
ningen på ett politiskt problem.22 Det är också 
tänkbart att kommittéväsendet används mer 
strategiskt. Det kan också vara så att regeringen 
väljer att tillsätta en kommitté för att påverka 
den politiska agendan och därmed öka chansen 
att bli omvald.23

För att få en indikation om i vilken mån 
kommittéväsendet används strategiskt i sam
band med valen har vi undersökt när under 
mandatperioden som kommittéer tillsätts. Om 
kommittéväsendet används partistrategiskt 
kan vi förvänta oss att antalet nya kommittéer 
varierar systematiskt över perioden. Det finns 
flera strategiska skäl för en regering att tillsät
ta nya utredningar strax före valet. Det är till 

22.  Meijer 1969; Premfors 1983.

23.  Dagens Nyheter 2019; Petersson 2016.

Något ökad styr-
ning av kom-
mittéer genom 
direktiv.
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År kommittén inrättades

Kommentar: Resultaten baseras på data på nytillsatta kommittéer som har resulterat i policyförslag eller uttryckliga politiska 
rekommendationer, 1990–2016.

Figur 5. Genomsnittligt antal direktiv per kommitté, 1990–2016.
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exempel tänkbart att regeringen har avlagt ett 
antal vallöften i föregående valkampanj som 
ännu inte har uppfyllts och därför väljer att till
sätta en kommitté för att visa handlingskraft 
inför kommande val. En annan möjlighet är att 
regeringen vill undvika diskussioner om svå
ra frågor under valkampanjen och därför väljer 
att tillsätta en kommitté för att ”begrava” frå
gan i en utredning.24 Det är också tänkbart att 
en sittande regering vill påverka den politiska 
processen under nästa mandatperiod och väljer 
att initiera en kommitté för att på förhand styra 
utvecklingen av en fråga i önskvärd riktning.

Mot den bakgrunden analyserade vi i vilken 
utsträckning och när under mandatperioden 
regeringar verksamma 1994–2014 har valt att 
tillsätta kommittéer. Tidsperioden är begrän
sad till dessa år eftersom det är de enda full
ständiga och fyraåriga mandatperioder vi har 
uppgifter om. Vilka regeringar som ingår i ana
lysen framgår av tabell 1. Resultaten presente
ras i figur 6 och 7. Där redogör vi först för det 
genomsnittliga antalet kommittéer som tillsatts 
under kalendermånaderna. Därefter presente
rar vi en analys över det genomsnittliga antalet 
kommittéer per månad som tillsatts av reger
ingen under dess 48 månader långa mandatpe
riod.

Figur 6 visar att flest kommittéer tillsätts i 
juni och december, i genomsnitt 12 respektive 
drygt 10 kommittéer. Under sommarmånader
na juli och augusti, men även januari, tillsätts 

24.  Petersson 2016; Rowe och McAllister 2006.

betydligt färre: 4 kommittéer per månad för juli 
och augusti och knappt 7 för januari. En inte 
alltför djärv gissning är att detta är en trend 
som återspeglar arbetsflödet för regeringen och 
kommittéväsendet.

I figur 7 redogör vi för det  genomsnittliga 
antal kommittéer som tillsatts av regeringen 
per månad under dess 48 månader långa man
datperiod. Riksdagsval hålls i mitten av sep
tember vart fjärde år och den nya regeringen 
tillträder normalt i början av oktober. Vi utgår 
därför från att varje mandatperiod påbörjas i 
oktober under valåret och avslutas i september 
fyra år senare.

Resultaten visar att det  genomsnittliga 
antalet tillsatta kommittéer under den 48 
månader långa mandatperioden varierar stort, 
från knappt 1 kommitté i början av mandatpe
rioden till omkring 12 under mandatperiodens 
8:e, 14:e och 44:e månad. Kommittéer tillsätts 
således i varierande grad under hela mandat
perioden. Det förefaller emellertid som att flest 
antal kommittéer tillsätts i början och slutet av 
mandatperioden; två toppnoteringar återfinns 
vid dessa tider. Den sistnämnda toppnotering
en skulle kunna indikera att kommittéväsendet 
används av strategiska skäl men vi ska komma 
ihåg att toppnoteringen mot slutet av mandat
perioden äger rum i juni. Som framgår av figur 
6 är det också den månad under året då flest 
kommittéer tillsätts, sett över hela perioden. 
Det är därför troligt att det är en effekt av natur
lig säsongsvariation. Resultaten i figur 7 åter

Det finns stra-
tegiska skäl att 
tillsätta nya ut-
redningar strax 
före val …

… men det ver-
kar snarare följa 
arbetsflödet.

Regering
Datum  
mandatperiod

Längd  
mandatperiod Typ av regering Regeringspartier

Carlsson/Persson I okt. 1994–sept. 1998 48 månader minoritet S

Persson II okt. 1998–sept. 2002 48 månader minoritet S

Persson III okt. 2002–sept. 2006 48 månader minoritet S

Reinfeldt I okt. 2006–sept. 2010 48 månader majoritets koalition C-FP-M-KD

Reinfeldt II okt. 2010–sept. 2014 48 månader minoritets koalition C-FP-M-KD

Tabell 1. Mandatperioder för de regeringar som ingår i analysen.

Förklaring: S = Socialdemokraterna, C = Centerpartiet, FP = Folkpartiet, M = Moderaterna, KD = Kristdemokraterna, MP = 
Miljöpartiet.
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Kommentar: Resultaten baseras på data på nytillsatta kommittéer som har resulterat i policyförslag eller uttryckliga politiska 
rekommendationer, 1990–2016.

Figur 6. Säsongsvariation i tillsättningen av kommittéer, 1990–2016.
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Kommentar: Resultaten baseras på data på nytillsatta kommittéer som har resulterat i policyförslag eller uttryckliga politiska 
rekommendationer, oktober 1994 till september 2014.

Figur 7. Genomsnittligt antal nytillsatta kommittéer per månad under en 48 månader lång mandatperiod, 1994–2014.
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speglar i så fall arbetsflödet i regeringen eller 
kommittéväsendet snarare än partistrategiska 
överväganden. 

Utredningstidens längd
Slutligen har vi undersökt hur lång tid kommit
téerna får till sitt förfogande. I ett längre per
spektiv har kommittéerna fått kortare tid på sig 
att fullfölja sina uppgifter.25 Det är en utveck
ling som mycket väl kan ha fortsatt. Av den 
anledningen analyserade vi den genomsnittli
ga utredningstiden för varje kommitté beräknat 
från den månad då kommittédirektivet utfärda
des till den månad då kommittén publicerade 
sitt slutbetänkande.

Resultaten presenteras i figur 8 och visar att 
den genomsnittliga utredningstiden har varie
rat mellan 14 och 20 månader under hela peri
oden. Återigen sticker perioden mot slutet av 
1990talet ut, med en särskilt hög genomsnittlig 
utredningstid på strax under 20 månader 1998. 
Lägst genomsnittlig utredningstid noterades 
1993, 1995, 2007, 2008 och 2016 med i genom

25.  Petersson 2016.

snitt runt 14 till 15 månader. Utifrån dessa data 
går det inte att se någon dramatisk minskning 
av den genomsnittliga utredningstiden under 
perioden. Snarare tycks den ha varit förhållan
devis konstant även om den minskat något det 
allra sista året vi observerar. 26

Slutsatser 
Den senaste tidens politiska utveckling med 
ökade och delvis nya konfliktlinjer i svensk poli
tik har aktualiserat frågan om policyprocessen 
kan organiseras så att den motverkar politiska 
låsningar. Det statliga kommittéväsendet har 
historiskt sett fyllt en sådan roll. Avsikten med 
den här rapporten är att undersöka om kom
mittéväsendets förutsättningar för att fylla den 
rollen har förändrats. 

Vi har uppgifter om samtliga kommittéer 
från 1990 till 2016 som har resulterat i politiska 

26.  Om slutbetänkandet enbart angav månad och år 
kodades dagen som den första i månaden. Medelvärdet för 
samtliga år efter 1990 för alla typer av nya utredningar är 
17,5 månader och medianen är 15 månader, vilket är något 
högre än vad riksdagens konstitutionsutskott fann i sitt 
betänkande. 

Förhållandevis 
konstant utred-
ningstid.

Kan policypro-
cessen organise-
ras så att poli-
tiska låsningar 
motverkas?
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Kommentar: Resultaten baseras på data på nytillsatta kommittéer som har resulterat i policyförslag eller uttryckliga politiska 
rekommendationer, 1990–2016.

Figur 8. Genomsnittligt antal månader räknat från dagen för det ursprungliga kommittédirektivet till kommitténs 
slutbetänkande, 1990–2016.



12   

förslag eller rekommendationer. Antalet nytill
satta kommittéer varierar från 48 till 119 per 
år men har trendmässigt inte minskat myck
et över tid. Utredningstiden för varje kommitté 
har också legat förhållandevis still under perio
den men varierar från år till år mellan 15 och 20 
månader. Vidare har antalet direktiv som reger
ingen utfärdar ökat något, från 1,1 till 1,8 direk
tiv per kommitté. Rapporten visar också att 
tillsättandet av kommittéer inte tycks samman
falla med valen.

Det mest slående resultatet är emellertid att 
andelen parlamentariska kommittéer har fort
satt att minska till förmån för särskilda utred
ningar utan parlamentariska inslag. Särskilda 
utredningar utgjorde 2016 omkring 90 procent 
av samtliga tillsatta kommittéer medan parla
mentariska kommittéer uppgick till knappt 3 
procent. Detta är ett annat kommittéväsende än 
det som fanns under större delen av 1900talet. 
Eftersom parlamentariska utredningar både 
kan skapa ett brett stöd för politiska förslag och 
tydliggöra vad som alls är parlamentariskt möj
ligt är utvecklingen oroande, inte minst med 
tanke på den minskade politiska stabilitet vi ser 
i Sverige.27

Det är förstås möjligt att även särskilda 
utredningar kan skapa en bred politisk förank
ring för de förslag som presenteras. Vi ser till 
exempel fler särskilda utredningar med parla
mentariska inslag mot slutet av tidsperioden, 
men det har ännu så länge bara kompenserat 
bortfallet av parlamentariska kommittéer på 
marginalen.

Som en konsekvens av att det blivit färre 
parlamentariska kommittéer har andelen poli
tiker minskat medan andelen tjänstepersoner, 
som har utgjort den största andelen medlem
mar under hela perioden, har ökat. Andelen 
forskare har minskat något medan andelen 
representanter för intresseorganisationer har 
varit relativt konstant. Dessutom har andelen 
reservationer och särskilda yttranden sjunkit 
dramatiskt. 

Den här rapporten visar därmed att kom
mittéväsendet i lika hög grad som tidigare 
används för att bereda politiska beslut, men att 
kommittéväsendets potential som arena för 

27.  Lindvall m.fl. 2017.

politiska kompromisser inte utnyttjas fullt ut. 
Kedjan av förändringar med sjunkande andel 
parlamentariska kommittéer, politiker samt 
reservationer och särskilda yttranden kan inne
bära sämre möjligheter för regeringen att redan 
i beredningsfasen förankra politiska förslag hos 
oppositionen och hos starka intressegrupper.

En uppenbar risk är därför att politiska 
konflikter om nya förslag flyttas fram i policy
processen, och dyker upp först i samband med 
remissbehandling och riksdagsdebatt, där för
utsättningarna för en noggrann analys och 
sökande efter samförstånd inte är lika goda.28 
Detta var måhända ett mindre problem så länge 
Sverige hade regeringar som åtnjöt ett relativt 
stabilt stöd i riksdagen; det är ett större pro
blem i en tid med ett splittrat partisystem, ett 
polariserat politiskt klimat och svårlösta sam
hällsutmaningar. 

***

Vi vill tacka Natalia Alvarado, Love 
Christensen, Jonas Fredriksson och Anne-
Kathrin Kreft för utmärkt forskningsassi stans. 
Vi vill också tacka Peter Esaiasson, Gerhard 
Larsson, Johannes Lindvall, Elin Naurin, 
Stefan Sandström, Gabriella Stjärnborg och 
PerOla Öberg för värdefulla kommentarer på 
tidigare versioner av rapporten. Dessutom 
ett tack till Rikard Ehnsiö, som översatte en 
ursprunglig version på engelska till utmärkt 
svenska.
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