DILEMMAN OCH DISKUSSIONSUNDERLAG

Äntligen genomslag!
Daniel trivs verkligen på myndigheten. Så många bra analyser vi gör och så mycket bra
beslutsunderlag vi tar fram, tänker han. Samtidigt har en tanke kommit allt oftare, en
tanke som har gjort Daniel lite nedstämd ibland. Det är inte kvaliteten som avgör om
förslagen blir verklighet. Det är bara uppmärksamheten i media efter rapportsläppet som
gäller. Eller om man lyckas komma med förslag som ligger rätt politiskt.
Daniel känner sig stolt över att hans projekt brukar få mer uppmärksamhet än de flesta
andra projekt myndigheten. Det senaste är inget undantag. Här är ju också
departementet intresserat och vill ha löpande uppdateringar. Kontaktpersonen, Mia, ville
vara med och bolla slutsatser och läsa utkast. En lunch är inbokad till imorgon. Daniel
nappade på Mias förslag att bolla lite muntligt. Vart man ska landa på det här svåra
området är ju inte självklart och uppdraget är lite yvigt så det känns skönt att få
vägledning av kontaktpersonen. Daniel tycker att administration och framförallt
diarieföring är urtrist och krångligt så att få det muntligt blir ju perfekt.
Äntligen! I dag ringde första journalisten. Nu kommer det bli drag och rejäl debatt. Han
har lagt grunden för en bra relation med journalisten nu och kunde berätta om lite
godbitar som har kommit fram. Den här utredningen kommer verkligen göra skillnad!
Det gäller ju att bädda för mediauppmärksamheten själv. Efter att den nya GD:en kom
har myndigheten blivit mycket mindre på hugget vid rapportsläpp, tycker Daniel. Daniel
kan inte förstå varför man har börjat med så intetsägande och tråkiga pressmeddelanden.
Nina och Patrik knackar på Daniels dörr. Suck, tänker han, projektmöte igen. Daniel har
inte jobbat med dom tidigare och kan han undvika det kommer det inte att hända igen.
Fick Nina och Patrik som dom ville skulle det vara avstämningsmöten hela tiden.
Daniel ser inte poängen med att sitta och diskutera uppdraget igen. Kan dom inte bara
göra det han har bett dom om? Daniel har lust att boka av mötet men det kommer bara
ta onödig energi.

• Vad är problematisk med den här situationen och varför?

Statskontoret har i uppdrag att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i
staten. Fokus i arbetet är ledarskapets betydelse och statstjänstemannarollen. För mer
information se www.forvaltningskultur.se

