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Debatt

I en sympatisk beskrivning av förhål-
landet mellan statsråd och myndighets-
chef försvarar vår tidigare ÖB Bengt 

Gustafsson den svenska förvaltningsmo-
dellen eller frånvaron av ministerstyre. 
Han beskriver fördelarna med att kunna 
utgå från skriftliga regeringsbeslut, som 
anger om det är regeringen eller myndig-
heten som bär ansvaret för åtgärderna. 
Modellens starkaste sida visar sig enligt 
honom i de fall parterna inte kommer 
överens. Statsrådet kan då antingen finna 
sig i att myndighetschefen driver sin egen 
linje eller själv gå vägen över ett formellt 
regeringsbeslut. Myndighetschefen å sin 
sida behöver inte stillatigande acceptera 
att hans facksynpunkter åsidosätts utan 
kan gå till offentligheten. 

Bengt Gustafsson har själv erfarit för-
delarna av att kunna värna sitt område 
på ett ordnat sätt. Han hade regelbundna 
veckomöten med sitt statsråd och kunde 
driva sin uppfattning i medvetande om sin 
självständiga ställning. Men mycket få av 
de många myndigheter och andra organ 
som lyder direkt under regeringen har en 
ställning som tillnärmelsevis påminner 

Den svenska förvaltningsmodellen

av fil dr Erik Norberg

om den som Försvarsmakten hade under 
hans tid.   

Vi har några heliga kor i den svenska 
förvaltningen. En är offentlighetsprin-
cipen. Förbudet mot ministerstyre är en 
annan. Offentlighetsprincipen som har 
blivit vår profilfråga i omvärlden är ju i 
grund förträfflig, men den har en allvarlig 
baksida. Det har åtskilliga gånger påtalats, 
att den stora öppenheten får beslutsfattare 
att undvika att dokumentera viktiga led i 
beslutsprocessen. På det sättet undandras 
både modernhistorien och rättssäkerheten 
viktigt material. Mer slutna system i väs-
terlandet har i stället resulterat i ett ökat 
bevarande av känsligt material.  

Om jag liksom Mao i fråga om Stalin 
skulle påstå att offentlighetsprincipen är 
70 % bra och 30 % dålig, skulle jag i frå-
gan om förbudet mot ministerstyre kunna 
hävda motsatsen, d v s att vårt nuvarande 
system är 30 % bra och 70 % dåligt. De 
flesta lever i föreställningen att systemet är 
lika gammalt som vår statsförvaltning och 
att det idag tillämpas på samma sätt som 
när det en gång etablerades. Ingenting av 
detta är riktigt. 
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Hela systemet med självständiga myn-
digheter och förbud mot ministerstyre 
byggdes upp under en tid med stark ex-
ekutiv makt i form av kungamakten. 1809 
års regeringsform föreskrev visserligen att 
kungen vid sin maktutövning skulle sam-
verka med ett antal statsråd, men statsråden 
deltog inte i besluten. Man fick således en 
regering, där den främste företrädaren, i 
detta fall kungen, fattade alla beslut. Sys-
temet var anpassat för en tid när kungen 
fattade faktiska beslut i kretsen av sina 
statsråd, och när förvaltningen var så liten 
att det förekom direkta kontakter mellan 
statschef och myndighetschefer. 

Att statsråden inte fick ge de gamla äm-
betsverken direktiv hade inte så mycket 
med myndigheternas ställning att göra 
som med förhållandet mellan statsråd och 
kung. 

I 1840 års departementalreform, när vi 
fick en regering och ett regeringskansli av 
dagens slag, befästes maktfördelningen. 
Visserligen fanns personer som ville ställa 
ämbetsverken direkt under statsråden enligt 
en modell som påminner om den internatio-
nellt gängse, men av detta blev ingenting. 
Statsråden blev visserligen chefer för de-
partement, men de hade inga preciserade 
maktbefogenheter utan endast ett allmänt 
överinseende över Kungl Maj:ts beslut. 

När systemet etablerades rådde ett antal 
förutsättningar, varav flera har ändrats med 
tiden. Till de viktigaste förändringarna hör 
statens expansion samt etablerandet av ett 
parlamentariskt och partipolitiskt system.  

På 1840-talet var statens åtaganden 
begränsade och statsapparaten liten. 

Regeringskansliet räknade 140 personer 
inkluderande statsråd, expeditionschefer, 
expeditionssekreterare, protokollssekre-
terare, registrator, kanslister och kopister. 
Totalt omfattade statsförvaltningen i landet 
5 000 personer utöver läkare, lärare, mili-
tärer eller präster. Under regeringen lydde 
ett tjugotal myndigheter. Störst av dem var 
Krigskollegium och inte så långt därefter 
kom Förvaltningen av sjöärendena.  

1974 fattades beslutet om vår nuvarande 
regeringsform. I slutet av 1970-talets re-
kordår sysselsatte regeringskansliet 1 200 
handläggande tjänstemän. Statsförvalt-
ningen utöver läkare, lärare, militärer eller 
präster omfattade 340 000 samt inklusive 
dessa grupper 540 000 personer. Vi har i 
stort sett kvar det gamla förvaltningssyste-
met i en tid när statschefen är utan politisk 
makt, när regeringschefen i stort står utan 
egna exekutiva resurser och förvaltningen 
har blivit långt mer omfattande än de gamla 
grundlagsfäderna kunde ana. Att statsför-
valtningen sedan dess har minskat men 
regeringskansliet trefaldigats brukar tolkas 
som ett symptom på samhällets komplexi-
tet och EU-inträdets konsekvenser. Att se 
det som en följd av ambitionen att själv 
agera kan vara en lika god förklaring i 
andra termer. 

Det är lätt att föreställa sig, att man från 
den politiska ledningens sida ibland kan 
känna sig maktlös, att man kan miss-
tänka att resurser som fördelas till de 
självständiga myndigheterna försvinner i 
förvaltningens svarta hål. Kanske önskar 
man ibland också snabbare reaktioner. 
Å andra sidan har vi sett hur försök till 
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operativt handlande har misslyckats, när 
regeringskansliet själv tagit initiativ utan 
att vara rustat för det. Ambitionen att agera 
stimuleras av EU-samarbetet. Det kan en-
kelt uttryckt inte vara så roligt att sitta som 
den ende i kretsen som inte kan ge direkta 
direktiv till förvaltningen. Visserligen har 
det påpekats att den svenska modellen 
kan duga mycket väl även i Bryssel, och 
enskilda myndigheter agerar på egen hand 
både professionellt och i statens anda. Men 
det är nog troligt att systemet på sikt kom-
mer att ändras. Visserligen har vi format 
det i vår historiska tradition, men det är inte 
säkert att alla andra lösningar är sämre.      

När motståndet mot ministerstyre etabl-
erades var inte bara förvaltningen mindre, 
den var också annan till sin karaktär. 
Tanken på en gemensam beredning, där 
samtliga statsråd kunde sätta sig in i alla 
ärenden innan de gemensamt fattade be-
slut, var realistisk så länge som frågorna 
var få och övergripande. När verksamheten 
expanderade förändrades också samrådets 
karaktär. De statsråd som inte var före-
dragande fick en roll som alltmer liknade 
den som kungen hade börjat få i slutet av 
1800-talet: de lyssnade och deltog i beslu-
tet på sin höjd formellt. Som statsvetaren 
Nils Herlitz påpekade redan på 1950-talet, 
innebar detta att ett reellt ministerstyre höll 
på att utvecklas i betydande utsträckning. 

Dessutom var parlamentarismen och 
partiväsendets utveckling okända fakto-
rer, när systemet tog form. Från början 
var statsråden ansvariga inför kungen. Nu 
tillsätts de visserligen av statsministern, 
men de är beroende av partiställningen i 

riksdagen och ytterst av väljarna och den 
allmänna opinionen. Om inte statsrådet får 
gripa in i myndighetens handläggning, blir 
relationen mellan statsråd och verkschef 
så mycket viktigare. Det är en inte helt 
främmande tanke, att statsrådet ibland 
skulle föredra en myndighetschef som han 
inte bara har allmänt förtroende för, utan 
som dessutom delar hans grundläggande 
samhällsvärderingar. Utnämningsmakten 
tillhör den politiska ledningens viktigaste 
instrument, och den blir så mycket vikti-
gare i ett system där den formella kom-
mandostrukturen är oklar. Det är ingen 
ny iakttagelse att ett påfallande stort antal 
verkschefer har samma partifärg som det 
styrande partiet. I samband med ett längre 
regeringsinnehav kan fenomenet bli ett 
problem.  

Omkring 350 myndigheter, nämnder och 
andra organ lyder direkt under regeringen.  
Möjligheten att hävda professionella syn-
punkter gentemot dagspolitiska direktiv 
skiftar starkt mellan myndighetsområden 
eller myndighetschefer. Det är stor skillnad 
om man företräder den ena eller andra 
myndigheten. Alla kan nog göra sig en 
föreställning om vilka informella möjlig-
heter som står till buds när ett statsråd eller 
ett departement finner det angeläget att 
sända politiska signaler till en myndighet. 
Då och då når en händelse medierna, och 
ibland blir det en vända till konstitutions-
utskottet.  

Till oklarheterna hör ansvarsutkrä-
vandet. Det kan vara svårt att binda ett 
statsråd till ett särskilt kritiserat beslut 
utan att hela regeringen blir berörd. Frågan 
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blir i så fall lätt en regeringsfråga, och en 
sådan var enklare att hantera innan det 
parlamentariska systemet introducerades. 
Ett alternativ är att vända ansvaret nedåt. 
Nyligen medförde opinionspressen mot en 
justitieminister att den nytillträdda chefen 
för Kriminalvårdsstyrelsen fick avgå. Det 
är inte lätt för en utomstående att bedöma 
vad som ledde dit, men händelsen ser ändå 
ut som ett typfall. Om statsrådet klarar sig 
från kritik genom att hänvisa till sin be-
gränsade beslutskompetens, kan ansvars-
utkrävandet bli en besvärlig fråga.   

 Det brukar sägas att den enskilde all-
tid kan värna sin rätt genom att utnyttja 
medierna. Rätten är dessutom grundlags-
skyddad genom meddelarfriheten. Men 
hur ofta förekommer det att en verkschef 
polemiserar mot sitt statsråd i pressen? 
För ett antal år sedan arrangerade den s k 
generaldirektörsföreningen en debatt med 
bland andra dåvarande chefredaktören 
för Dagens Nyheter Svante Nycander. 
Svante Nycander påtalade just tystnaden 
i medierna och erbjöd på stående fot en 
spalt i sin tidning för den som ville utnyttja 
sin meddelarfrihet. Det blev inte något 
gensvar. Det är också lätt att föreställa sig 
hur tankarna gick.  

Förvaltningens reella oavhängighet 
berodde till en början också på ämbetsmän-
nens ställning, och en viktig faktor i spelet 
mellan statsmakt och förvaltning var deras 
traditionella självständighet. Från mitten 
av förra seklet började den kringskäras 
genom att allt fler tjänster tillsattes i former 
som inte garanterade oavsättlighet. För-
ordnande ersatte fullmakter, och sedan har 

vi fått en flora av anställningsformer som 
alltmer suddar ut gränsen mellan förvalt-
ning och näringsliv. Samtidigt har tempot 
i anställningarna ökat. En undersökning 
för ett par år sedan visade att en verkschef 
tjänstgjorde på sin post i genomsnitt om-
kring fem år. 

I samband med debatten om tillsättning 
av myndighetschefer har man påtalat den 
slutna processen, det förhållande att akten 
varken ger besked om beslutsprocessen el-
ler de personer som övervägts. Den slutna 
tillsättningsprocessen är egentligen ett ena-
stående fenomen i vår öppna förvaltnings-
kultur, och det har också framförts hur 
den svenska processen skiljer sig från den 
betydligt öppnare hanteringen i exempelvis 
våra nordiska grannländer och Storbritan-
nien. Men detta har inte sin grund i dagens 
partipolitiska system. Förhållandet var inte 
bättre på 1800-talet, och i själva verket 
tillhör detta den svenska traditionen lika 
väl som förbudet mot ministerstyre.    

I avvaktan på goda argument i en an-
nan riktning vågar jag ställa hypotesen att 
förbudet mot ministerstyre i många fall 
skapar en oklar kommandolinje mellan 
statsråd och myndighetschef, att det i sin 
tur ökar behovet hos statsrådet att ha en 
myndighetschef med en lojal inställning, 
samt att detta slutligen kan bidra till att 
minska viljan till insyn i tillsättningsför-
farandet.        

Samtidigt finns givetvis goda inslag i 
vårt nuvarande system. Det är tilltalande 
att handläggningen överlåts till ämbets-
män, som inte skall påverkas av politiska 
direktiv. Att handläggningen sker efter 



123

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

3-20063-2006

långsiktiga och förutsägbara rutiner är ett 
tecken på rättssäkerhet. Gentemot en annan 
stat som utövar påtryckning kan det vara en 
god försvarslinje att hävda att regeringen 
inte får gripa in i enskilda frågor. 

Gråzonen i beslutsfattandet gör ändå att 
nackdelarna överväger, och trycket från 

omvärlden är ganska starkt. Men frågan 
är inte lätt att hantera, och även om det 
skulle finnas en vilja till förändring är det 
knappast sannolikt med drastiska åtgärder. 
Det är lättare att föreställa sig en fortsatt 
långsam förändring av praxis.        


