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Inför karantänsregler för politiker och höga tjänstemän 
 
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnar i dag rapporten ”Svängdörr 
i staten – en ESO-rapport om när politiker och tjänstemän byter sida” till Finansdeparte-
mentet. Rapporten är författad av Eva Lindström och Niklas Bruun.  
 
Under de senaste decennierna har kontaktytorna mellan offentlig och privat sektor utökats. 
Detta ökar riskerna för intressekonflikter när nyckelpersoner rör sig mellan sektorerna. Poli-
tiker och tjänstemän som frestas att ta ovidkommande hänsyn i beslutsfattandet kan skada de 
intressen de förväntas företräda. Enbart misstanken om att de skulle utnyttja sina positioner 
eller unika kunskaper för egen vinning skadar förtroendet för det allmänna.  
 
I rapporten diskuteras hur dessa risker hanteras i Sverige och i andra länder. Författarna kon-
staterar att Sverige - till skillnad mot flertalet andra OECD-länder - saknar regler för att han-
tera intressekonflikter vid sidbyten. I rapporten redovisas därför ett övergripande förslag till 
en sådan reglering. De centrala inslagen är: 

• En generell och lagstadgad möjlighet att utlösa en ettårig karantän för statsråd, statssekre-
terare, generaldirektörer och motsvarande. 

• Anvisningar till myndigheterna om att uppmärksamma problemen och vid behov avtala om 
lokala bestämmelser och/eller individuella överenskommelser för nyckelpersoner. 

• En anmälningsskyldighet för individer som söker eller förhandlar om anställningar där det 
finns risk för intressekonflikter. 

• En rekommendation till lobbyorganisationerna att tydligare redovisa vilka kunder och in-
tressen de företräder. 

 
För frågor om rapporten kontakta författarna Eva Lindström tel. 070-270 27 11 och Niklas 
Bruun tel. +358 505 996 801.  
 
För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Mikael Åsell, tel. 08-
405 19 64, 070-582 99 85 eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se. 
 
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med upp-
drag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgö-
randen. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad er-
farenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvali-
ficerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska be-
handlas och vilka rapporter som ska publiceras. 


