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TIDSKRIFT
Debatt

I årets första häfte kunde jag läsa att vår 
styresman i sitt anförande vid senaste  
högtidsdagen förklarat bakgrunden till 

vår i internationell jämförelse unika konsti-
tution med självständiga myndigheter. De 
styrs med lagar och budget fastställda av 
riksdagen samt formella, skriftliga reger-
ingsbeslut (fattade av minst fem statsråd). 
Utan närmre motiv angav han friheten från 
ministerstyre som ett problem, liksom utre-
daren och landshövdingen Mats Svegfors 
för något år sedan – om jag minns rätt mer 
mellan raderna – framförde i en tidnings-
artikel. Inga fördelar med denna ordning 
nämndes av någon av dem. I debatten om 
globaliseringen och försvaret har det också 
framförts behov av ministerstyre och att 
samlokalisera det militära högkvarteret 
med Försvarsdepartementet. Det finns 
naturligtvis fördelar med det, t ex att de-
partementschefen inte kan svära sig fri från 
”svarta hål” under budgetåret.

Det också är klart, att det kan upplevas 
som snabbt och enkelt för en minister att 
bara behöva säga till hur det skall vara, 
särskilt i dagens ”karusellvärld”. Det är å 
andra sidan normalt inte svårt att fatta ett 

Den svenska förvaltningsmyndigheten

formellt regeringsbeslut heller. De allra 
flesta klubbas utan någon diskussion i 
regeringen, visserligen efter en formell 
delning av beslutets innebörd med motiv. 
Diskussion blir det först om någon annan i 
regeringen har någon fråga eller synpunkt 
på det föreslagna beslutet. Och det kan 
ju inte vara fel att man tar ett gemensamt 
ansvar för beslut som påverkar samhället 
och medborgarnas liv. 

Jag upplevde enbart fördelar med att jag 
fick ett skriftligt regeringsbeslut att utgå 
ifrån. Det talade klart om vad som gällde 
och vem som bar ansvaret för fattade 
delbeslut vid genomförandet, regeringen 
eller myndigheten. Man kunde hålla rent 
från intrång på ÖB-myndighetens mili-
täroperativa primat. Det fanns dessutom 
en rubrik för frågan inför regeringens 
allmänna beredning, som kunde intressera 
någon journalist.           

Förresten har jag själv upplevt att min 
minister av den senare orsaken kringgått 
risken att väcka uppmärksamhet. Under 
ubåtskränkningarna var flottan obenägen 
att göra vänskapliga örlogsbesök i sovje-
tiska hamnar. Eftersom de onekligen ger 

av general Bengt Gustafsson
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en politisk signaleffekt, gav regeringen 
efter framställan årligen ut ett formellt 
beslut med en förteckning över vilka besök 
som skulle göras. Ett år saknades denna 
förteckning. Beslut i frågan delegerades 
istället från regeringen till den enhetschef 
i Försvarsdepartementet som normalt var 
föredragande för försvarsministern i ären-
det. Det kom senare beslut om att ett besök 
utöver de föreslagna i framställan skulle 
göras, nämligen till Leningrad.

I praktiken är det naturligtvis enklare 
än så. Om ministern vill ha något gjort              
hos myndigheten eller i verksamheten tar 
han upp det med myndighetschefen vid 
deras regelbundna möten eller i enklare 
fall genom någon av sina departements-
tjänstemän på lämplig nivå. I mitt fall 
hade jag regelmässiga veckomöten med 
ministern för ömsesidiga orienteringar. 
Och i nästan alla fall kommer man över-
ens, även i utnämningsärenden. En känsla 
av självständighet hos myndighetschefen 
leder sannolikt till mer öppna och fruktbara 
diskussioner vid dessa möten till fördel för 
verksamheten. 

Det är emellertid när man inte kommer 
överens som den svenska modellen kan ha 
sina fördelar. Antingen finner sig ministern 
i att myndighetschefen är bångstyrig och 
låter saken bero eller också kan han an-
vända sitt politiska primat och gå vägen 
över ett formellt regeringsbeslut. Utgången 
är naturligtvis beroende på personerna och 
deras relationer, men också frågans grad av 
politik/ideologi respektive fackmässighet 
och därmed ministerns möjlighet att mo-
tivera beslutet offentligt. Någon gång kan 

det krävas att myndighetschefen visar att 
han/hon är beredd gå till offentligheten 
med de fackmässiga synpunkterna och inte 
stillatigande accepterar att hans kunskaper 
och beprövad erfarenhet åsidosätts. Och 
igen, det kan inte vara fel att ett från fack-
mässiga utgångspunkter upplevt felaktigt 
politiskt beslut blir föremål för offentlig 
debatt och i bästa fall tvingas bli motiverat 
för väljarna. Med andra ord,  jag tycker i 
grunden att den svenska modellen ger mer 
demokrati!    

Antalet sådana konflikter mellan minis-
ter och myndighetschef kan naturligtvis 
inte bli hur många som helst. Detta förhål-
lande verkar återhållande på bägge parter. 
Att avskeda myndighetschefer måste också 
motiveras. Det leder till att man söker efter 
lösningar som är acceptabla från bådas 
utgångspunkter och förhoppningsvis till 
bättre verksamhet och medborgerliga 
vinster. Vi har ett exempel på att en myn-
dighet skapade en sådan debatt nyligen, 
nämligen den om flygskatten. (I detta fall 
kan den naturligtvis ha varit i säck innan 
den kom i påse, d v s  regeringen kan av 
sina samarbetspartners blivit tvingad till 
något den inte ville ett valår.)

Ett klarare exempel är förra generaldi-
rektören för Riksrevisionsverket, Inga-
Britt Ahlenius, konflikt med finansminister 
Bosse Ringholm för några år sedan. Hon 
hade ju för övrigt visat upp sin integritet 
redan tidigare, då hon som ordförande i en 
grupp som försvarsminister Thage G Peter-
son tillsatt frankt konstaterade att det var 
regeringen som skapat huvuddelen av de 
s k ”svarta hålen” i försvarets ekonomi.
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Vikten av självständighet har synbarli-
gen blivit än viktigare med en försvarsbe-
redning inbäddad i försvarsdepartementet, 
som inte längre tycker sig behöva skicka 
ut formella remisser som kan granskas av 
offentligheten. Behandlingen av grund- 
oganisationen i det senaste försvarsbeslutet 
är ett varnande exempel. Det värsta är att 
man i av sig själv angiven hotbild tar bort 
det sista av en trovärdig möjlighet att sam-
verka civilt och militärt på regional/lokal 

nivå. Känner man t ex inte till att länspo-
lischefen med sin styrelse är en ganska 
självständig potentat eller att förtroende 
kräver personlig kännedom? Eller är det så 
illa att inte ens myndigheten längre minns 
vad territoriell verksamhet kräver?

Jag är alltså inte säker på att folket tjänar 
på ett till synes kommande ministerstyre. 
Måtte det diskuteras brett och djupt! All 
makt utgår från folket – hela folket väl?
 

  


