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Den svenska förvaltningsmodellen 
har debatterats i denna tidskrift 
till och från. I tredje häftet 2006 

diskuterar fil dr Erik Norberg saken ex-
plicit, medan överstelöjtnant Stefan Ring 
tangerar ämnet mer implicit i sitt inträdes-
anförande. Jag har för avsikt att belysa och 
diskutera denna fråga ytterligare i ljuset av 
dagens och framtidens försvarsmakt.

Den av Sverige valda och tillämpade 
förvaltningsmodellen handlar i stor ut-
sträckning om hur statsmakten avser 
styra och ta ansvar för hela den offentliga 
förvaltningen – det är dessutom en de-
mokratifråga. Kommuner och landsting 
har genom kommunallagen en betydande 
autonomi – t o m beskattningsrätt. Stats-
förvaltningen skall vidare exekvera de av 
riksdagen fattade politiska besluten genom 
regeringens förordningar och föreskrifter.  

Regeringskansliet (statsrådsberedningen 
och samtliga departement) är vidare en 
egen gemensam förvaltningsmyndighet 
högst upp i den statliga förvaltningshierar-
kien. Den är till omfång och antal anställda 
relativt liten internationellt sett. De statliga 
myndigheterna är däremot många samt har 
på sina håll många anställda. Därmed fung-
erar de centrala ämbetsverken inte bara 
som myndigheter med uppgift att verk-
ställa beslut – de är även i betydande grad 
regeringskansliets beredningsorgan. Jag 
tror därmed att man måste se de centrala 
myndigheternas arbete i ljuset av de depar-
tement man sorterar under. Jag påstår där-
för att det trots förbudet mot ministerstyre1 
finns ett betydande inslag av interaktion 
mellan t ex myndigheten Försvarsmakten 
och Försvarsdepartementet. Det politiska 
ansvarsutkrävandet är vidare en fråga om 

Säkerhetspolitik och civil-militär interaktion i 
ljuset av vår förvaltningsmodell

av major och fil mag Johan Hansson

1  Enligt regeringsformens kapitel 11 (Rättskipning och förvaltning ) och 7§ så gäller att  ”Ingen myndig-
het, ej heller riksdagen eller kommuns beslutande organ, får bestämma, hur förvaltningsmyndighet skall 
i särskilt fall besluta i ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun eller som rör 
tillämpning av lag.” 7§ i kapitel 11 tillsammans med 2-4§ i kapitel 7 (Regeringsarbetet) – där det framgår 
att regeringsärenden avgörs av regeringen i regeringssammanträde med minst fem statsråd närvarande m m 
– är den författningsmässiga grunden mot förbud på ministerstyre. I kapitel 7 och 2§ framgår dessutom att: 
”Vid beredningen av regeringsärenden skall behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda 
myndigheter.”
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synen på individualism och kollektivsim. 
Regeringen är som kollektiv ansvariga för 
sina beslut – inte enskild minister.2 Inne-
börden sammantaget av regeringsformen 
är därmed att det är myndighetsutövaren 
som är ansvarig för besluten – inte något 
individuellt statsråd. Fördelen med detta 
blir ju således kontinuitet istället för po-
litisk populism. 

Därmed blir ju också myndigheterna 
viktiga kompetensbärare med en inte 
obetydlig makt. När det därför gäller 
styrinstrument så blir, vilket Erik Norberg 
nämner, utnämningsmakten viktig. Beträf-
fande myndigheten Försvarsmakten omfat-
tar ”utnämningsmakten” anställning som 
ÖB och generaldirektör, generallöjtnant 
och generalmajor samt vissa befattningar i 
utlandsförvaltningen. Man kan därmed inte 
negligera ”partibokstillhörigheten”. Dock 
tror jag att denna fråga är mindre laddad 
när det gäller Försvarsmakten, enär dess 
unikhet och säregna ställning med krav på 
fackkompetens inte utan vidare kan neg-
ligeras. Dessutom finns en tendens till att 
utnämningsmakten minskat – främst med 
tanke på att regeringen tidigare utnämnde 
samtliga officerare ner t o m nivå 1 – något 
som försvann i början av 2000-talet. Emel-
lertid har vi fått en ytterligare unik ställning 
med en generaldirektör vid sidan om myn-
dighetschefen ÖB – något jag tror är bra 
med tanke på officerens i mina ögon många 
gånger bristande kunskap och förståelse 

för förvaltningsrättsliga principer. Dess-
utom kan man se det nyinrättade ämbetet 
i Försvarsmakten som ett sätt att minska 
avståndet mellan civila och officerare – så-
ledes torde det finnas bättre förutsättningar 
att minska den ömsesidiga misstro Stefan 
Ring nämner att Eva Halldén observerat 
mellan civila och militära beslutsfattare. 
En civil GD i Försvarsmakten som talar 
med samma tunga som rikets ÖB i dialoger 
med regeringskansliet och statsråden bör 
inte vara till nackdel för någon.

Vad är då bristerna med den svenska 
modellen? Blir ansvarsfrågan bättre med 
ministerstyre? Ja, kanske. Men det finns 
andra allvarliga problem – t ex att stats-
ministern kan utse statsråd utan någon 
som helst politisk förankring. Personligen 
tror jag därför inte på att Erik Norbergs 
hypotes – om att förbudet mot minis-
terstyre skapar en oklar kommandolinje 
mellan myndighetschefen och statsrådet 
– är det stora problemet beträffande det 
politiska ansvarsutkrävandet. Problemet 
ligger snarare i att den svenska riksdagen 
har för liten makt. Bl a med anledning av 
den minoritetsparlamentarism som blivit så 
vanlig. Jag önskar därför hellre se ett nytt 
valsystem med majoritetsval i enmansval-
kretsar syftande till att skapa stabilare 
majoritetsregeringar. Därmed skulle vi 
kunna få kraftfullare och tydligare reger-
ingar som har majoritetsstöd i riksdagen. 
Därutöver skulle regeringsformen även 

2  Observeras bör att ett visst mått av ministerstyre är juridiskt godtagbart att tillämpa enär: ” Regerings-
ärenden som gäller verkställighet inom försvarsmakten av författningar eller särskilda regeringsbeslut kan 
dock, i den omfattning som angives i lag, under statsministerns överinseende avgöras av chefen för det 
departement till vilket ärendena hör.” 
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behöva ändras så att statsråden måste väl-
jas bland riksdagens valda ledmöter. Detta 
torde också ge det enskilda statsrådet en 
starkare politisk plattform att stå på och en 
större trygghet i utövningen av sitt ämbete. 
Därmed skulle vi också slippa se minori-
tetsparlamentarismens i mina ögon nega-
tiva konsekvenser med politiskt tillsatta 
tjänstemän tillhörande vågmästarpartier 
i departementen, syftande till att påverka 
utformningen av politiken vid författande 
av lagförslag och propositioner m m. 

Jag tror således på en starkare riksdag 
där politiken formas av visioner och lång-
siktiga mål i interaktion med sittande 
regering. Regeringskansliets uppgift måste 
vara att omsätta dessa visioner och beslut 
i interaktion med myndigheterna. De för-
svarspolitiska målen bör därmed formas 
och omprövas i riksdagen i interaktion 
med regeringskansliet och försvarsdeparte-
mentet, medan de militärstrategiska målen 
formas och omprövas av försvarsmaktens 
ledning i interaktion med försvarsde-
partementet, och regeringskansliet. I 
förlängningen på detta resonemang skall 
de militäroperativa målen formas och om-
prövas av operativa enheten i interaktion 
med försvarsmaktens ledning.

Slutligen kan man då ställa sig frågan om 
den svenska modellen skapar en besluts-
trög organisation när det gäller säkerhets-
politiska spörsmål med risk för bristande 
ansvarstydlighet och kompetens på stra-
tegisk och militärstrategisk nivå? Frågan 
behöver förmodligen belysas vetenskapligt 
med mer forskning vilket Stefan Ring po-

ängterar. Dock känner jag inte samma oro 
– även om jag också pekat på alternativa 
författningsmässiga förändringar. Ansvar 
och kompetens hos ledande politiker och 
militära beslutsfattare är också en produkt 
av intresse, vilja och ledarskap – oavsett 
typen av demokratisk författning. I upp-
satsen Våra första internationella insatser 
– ett tecken på beslutvilja?3 fann jag vid 
studiet av de strategiska och militärstrate-
giska beslutprocesserna inför vårt militära 
FN-engagemang i Gaza 1956, Kongo 1960 
och  Cypern 1964 – att det fanns en stark 
politisk vilja att genomföra insatserna. I ett 
fall var regeringen förvisso mycket tvek-
sam, men efter gjorda såväl eftergifter som 
kravställanden beslöt man sig för att delta. 
Rent generellt fattades besluten mycket 
snabbt och effektivt innan riksdagen gav 
sitt medgivande. Man kan därmed se de 
dåtida regeringarnas ageranden som en 
syntes av beslutsamma ledande politiker 
med ett tillhörande väl utvecklat reger-
ingskansli med mycket god förmåga att 
koordinera sin vilja gentemot riksdagen 
och oppositionen i utrikesnämnden samt 
mot de militära myndigheterna. 

Även om vi nu lever i 2000-talet och har 
övergett 1809-års regeringsform torde vil-
jan och beslutsamheten fortfarande ha sin 
giltighet – för detta krävs en säkerhetspo-
litiskt engagerad statsminister och driftiga 
statsråd i övrigt med ett väloljat regerings-
kansli samt en militär förvaltningsapparat 
som förstår att driva på och anpassa sig till 
den politiska spelplanen.

3  www.annalindhbiblioteket,se/publikationer/uppsatser/2005/chp0305/hansson_2022.pdf


