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Förord
Detta PM är förutom kap 1 och 16 hämtat från olika delar av svenska Wikipedia, men är något förenklat och en del tillägg och förtydliganden har gjorts. Kap 1 är nyskrivet och kap 16 baseras på projekt Innoveta som under åren 2009-2011 bedrevs under ledning av undertecknad i samarbete med
ett antal svenska kommuner och en mjukvarufirma som heter Jayway. Projektet tog fram riktlinjer för
och programvara kontaktcenter för svenska kommuner. Syftet med detta kompendium är att ge en
översikt över hur den svenska förvaltningen fungerar. All offentlig förvaltning skall vara rättssäker (dvs
lika för alla) och transparent, dvs beslut skall motiveras och detta skall vara offentligt Detta är viktigt att
känna till om man kommer att syssla med e-förvaltning och e-myndigheten eftersom det ger en bakgrundskunskap, gentemot vilken man kan tolka en del företeelser, som annars ter sig tämligen obegripliga. En annan viktig sak är att känna till terminologin, så man exakt vet vad som menas när politiker
och tjänstemän diskuterar olika uppdrag.

Tärby jan 2015
Per Flensburg
Senior Professor
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1 Begreppsdefinitioner
Detta kapitel försöker förklara en del grundläggande begrepp som man måste känna till innan man
börjar läsa om IT och offentlig förvaltning. Begreppen är stort sett alla relaterade till just IT och offentlig förvaltning.

1.1 Offentlig förvaltning
Om vi bara ser på ordet förvaltning så kommer man att tänka på sammansättningar i stil med: fastighetsförvaltning, fondförvaltning, förvaltare och tvångsförvaltning. Enkelt uttryckt handlar förvaltning om
administration av någonting, t.ex. fonder, fastigheter eller oansvariga personers ekonomiska tillgångar.
Förvaltning utförs i regel av en förvaltare för någon, huvudmannens, annans räkning. Tanken är att på
så sätt ska det objekt som förvaltas skötas bättre än om huvudmannen gjorde det. Så förvaltning kan
beskrivas som administration av tillgångar för huvudmannens bästa.
När man pratar om offentlig förvaltning får dock begreppet en något annorlunda innebörd. ”Offentlig”
syftar här på vad som kallas ”den offentliga sektorn” och det handlar om staten, länsstyrelser, landsting,
kommuner samt de olika myndigheter som finns, t.ex. försäkringskassan, högskoleväsendet, arbetsförmedlingen, rättsväsendet etc. Den verksamhet dessa organisationer bedriver kallas offentlig förvaltning.
Det handlar inte enbart om administration av tillgångar utan det handlar om statens och de statliga
myndigheternas egentliga verksamhet. För denna finns strikta regler för vad man får göra och vad man
inte får göra, det styrs av viktiga principer i den svenska statsförvaltningen som offentlighetsprincipen.
meddelarskydd, förvaltningslagen och andra lagar och förordningar.
En mellanställning intar de statliga affärsverken, t.ex. SJ, Svedavia, Statens provningsanstalt etc. som i
princip ska driva en traditionell affärsverksamhet, men där vissa statliga förordningar gäller, som t.ex.
lagen om offentlig upphandling.
Utmärkande för offentlig förvaltning är det som kallas ärendehantering. Det innebär väl definierad och
beskriven behandlingsgång för de ärenden som myndigheten behandlar. Se figur 1, hämtad från
(Statskontoret 2004). Ett ärende kan vara en förfrågan från medborgare, en ansökan från företag eller
medborgare, en upplysning eller meddelande om ett sakförhållande, en ny eller ändrad lagstiftning,
meddelande från annan myndighet eller extern aktör etc. För allt detta ska det finnas regler och tjänstemännen förväntas tillämpa dem efter bästa förstånd.
Detta arbetssätt kallas för fackbyråkrati (Breiner 1996) och innebär att kunniga och välutbildade tjänstemän utför ett arbete enligt väl definierade regler. I den ursprungliga betydelsen finns också en strikt
hierarki, med väl avgränsade ansvarsområden. En sådan byråkrati blir lätt rigid och oflexibel. Därför har
på senare tid börjat prata om professionell byråkrati istället (Mintzberg 2009), där den enskilde tjänstemannen har större ansvar och kan tillämpa de byråkratiska reglerna mindre strikt.
Som stöd för handläggning har man i regel ett datoriserat ärendehanteringssystem, som håller koll på
varje ärende och skickar det mellan de aktuella befattningshavarna enligt den fastställda behandlingsgången. En viktig del i ett sådant system är diariet, en lista över alla till myndigheten inkomna handlingar. Denna lista är offentlig och vem som helst kan utan angivande av vare sig skäl eller namn få ta del
av denna. Det används ofta av journalister som vill rapportera om det offentliga livet.
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Figur 1Behandling av ett ärende hos en myndighet

Figuren ovan är en generell beskrivning och i ett verkligt ärende kan den vara betydligt mer komplicerad.

1.2 E-förvaltning
E-delegationen, som är en kommitté under näringsdepartementet definierar e-förvaltning så här: Eförvaltning är verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser. (Finns på deras hemsida:
http://www.edelegationen.se/Stod-och-verktyg/Fragor-och-svar/E-forvaltning-och-E-delegationen/). Tidigare benämndes detta 24-timmarsmyndigheten. Wikipedia (läst 13 jan 2015) säger så här om eförvaltning:
”Begreppet illustrerade en vision där myndigheter var mer serviceinriktade. Service och skulle
ges via webbtjänster, så kallade e-tjänster dygnet runt1.
24 timmarsmyndigheten var ett sätt att möta medborgarnas ökade krav på service och den
handlar om modernisering av externt och internt IT-stöd för att skapa bättre integration mellan
olika system. I grunden handlade det om att förändra metoder och system och skapa tillgänglighet till information och tjänster på enklast sätt – alltså inte bara genom dator. Genom detta kan
myndigheter satsa på enklare tjänster såsom att lämna information på webbplatsen. Medborgare
och företag kan därför få tillgång till de tjänster som mera tydligt skulle förbättra myndigheternas
service.
Många tolkade det som att det bara handlade om att skapa nya e-tjänster, eller att myndigheter
skulle vara bemannade dygnet runt. Att ordet myndighet fanns med i själva begreppet gjorde
också att kommunerna inte kände sig omfattade. En annan misstolkning var att begreppet stod
för en särskild myndighet med namnet 24-timmarsmyndigheten. Eftersom mötet med medborgare och företag är viktigt för hela den offentliga sektorn, och att det dessutom handlar om en

1

därav namnet 24h myndigheten
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intern utveckling av den offentliga sektorns organisationer, har begreppet 24-timmarsmyndigheten lämnats och ersatts av e-förvaltning. E-förvaltning tar ett bredare grepp att utveckla
och inte minst effektivisera offentlig förvaltning för att möta medborgares och företags förväntningar på en samverkande effektiv offentlig service.”
Man kan se tre huvudsakliga mål med e-förvaltning:
1. Förenkla och förbättra samhällsservicen för både medborgare och företag (e-tjänster)
2. Underlätta för medborgarna att få tillgång till information och aktivt delta i beslutsprocesser i
den offentliga förvaltningen (e-demokrati)
3. Effektivisera förvaltningen och höja kvaliteten på dess verksamhet
Det är främst målen 1) och 2) man pratar om, medan det tredje målet möjligen kan vara den största
drivkraften.

1.3 E-tjänst
Offentliga e-tjänster kan enkelt ses som sådan service som offentliga aktörer erbjuder till medborgare
och företag med hjälp av elektroniska kontakter som telefon, dator eller liknande (Wihlborg 2005).
Ursprungligen tänkte man sig e-tjänsten som teknikneutral, dvs den kunde i princip genomföras utan
hjälp av datorer eller liknande, Numera tänker man sig e-tjänster stort sett uteslutande förmedlade via
internet. Det innebär att de som inte har tillgång till datorer eller inte är tillräckligt kunniga kan inte
använda dessa tjänster.
Offentliga e-tjänster skiljer sig från kommersiella dito genom att de grundas på politiska beslut. Det
leder till att den totala tillgången baseras på tillgängliga skattemedel och politiska beslut, inte som i
kommersiella fall på förväntad ökad efterfrågan. Men medborgaren ses ändå ofta som en kund och
anses ha en kundrelation till den offentliga aktören (Wihlborg 2005). Detta anser jag emellertid vara i
grunden felaktigt eftersom det ytterst är medborgarna som äger de offentliga aktörerna. Som en av
många ägare till en kommun vill jag inte bli behandlad som kund utan istället just som ägare och medbestämmare.
Om man googlar på begreppet ”e-tjänst” får man ca 17 miljoner träffar. Det indikerar att det finns
väldigt många sådan ute. E-delegationen har utarbetat en vägledning för hur e-tjänster ska utvecklas
(http://feedback.edelegationen.se/vlbehov/start/om-vagledningen/) som innehåller tips om hur man
undviker de vanligaste fallgroparna, checklista för vad man ska tänka på för att inte användarna och
deras behov ska glömmas bort under utvecklingsprocessen samt beskrivningar av olika metoder och
exempel från andra organisationer. I vägledningen nämns såväl tjänster som e-tjänster. En tjänst är en
paketerad service eller lösning som erbjuds för att tillgodose ett behov. Med e-tjänst menas en tjänst
som tillhandahålls via ett elektroniskt gränssnitt och som helt eller delvis utförs elektroniskt. Anledningen till att båda begreppen används i vägledningen är att i inledningsskedet när man fångar in användarnas behov, kan lösningen på behovet vara en helt annan tjänst än en e-tjänst. Det kan också
vara behov som löses genom regeländringar, rutiner m.m.
Man brukar dela in e-tjänster i olika typer ordnade efter en ”mogenhetstrappa”. En sådan finns i Figur
2, just denna är hämtad från e-nämndens vägledning (2004). Ursprungligen publicerades modellen av
FN (United Nations and American society for public administration 2001) men den baseras på en
modell från 1989 (Humphrey 1989), som ursprungligen handlade om mjukvaruutveckling. Den har
sedermera utvecklats väsentligt (se t.ex. http://whatis.cmmiinstitute.com/about-cmmi-institute).
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Figur 2 Mogenhetstrappa för e-tjänster ((E-nämnden 2004)

Steg 1 innebär att man kan ladda ner en pdf-blankett, fylla i den och sedan skicka in den till myndigheten med vanlig post. Idag brukar inte detta kallas e-tjänst. I steg 2 kan medborgaren interagera med
myndigheten genom att skicka information som inte behöver skyddas. I steg 3 kan medborgaren även
lämna personlig information och i steg 4 sker hela handläggningen via webben.

1.4 Byråkratiska och ekonomiska transaktioner
Offentliga organisationer och myndigheter skiljer sig väsentligt från kommersiella organisationer. Skillnaden baseras på något kallas transaktionskostnadsteori (Coase 1988, Williamson and Masten 1995).
En enkel beskrivning finns i Nurminen (Nurminen 1990). Här ska jag bara konstatera att informationssystem för privat verksamhet bygger på ekonomiska transaktioner. Dessa utmärks av att villkoren för
transaktionen är fullkomligt klart och entydigt beskrivet. Om jag köper en ny dator, vet jag exakt vad
jag köper: Jag vet pris, leveranstid, programvara, prestanda etc. Det finns ingen som helst tvekan i vad
jag ska få och hur mycket jag ska betala. Men går jag till vårdcentralen med en svullen fot, så vet jag
inte alls vad som kommer att hända. Det enda säkra är att jag måste betala 100 kr. Men sedan vet jag
inget mer. Det kan hända jag har ett allvarligt fel på foten och måste åka akut till sjukhuset och få den
amputerad. Det kan också visa sig vara en allergisk reaktion från ett insektsbett eller helt enkelt bara
en svullnad. I så fall får jag nog några piller jag ska ta och så blir jag skickad hem. Men det viktiga är att
resultatet av transaktionen är osäkert. Detta gäller för stort sett alla offentliga transaktioner: Ansökan
om forskningsmedel, om förskoleplats, om bygglov, polisanmälan, etc. Detta är en grundläggande skillnad mellan privat och offentlig verksamhet! Den offentliga verksamheten är betydligt mera komplex.
Transaktionerna i offentlig verksamhet kallar vi för byråkratiska transaktioner. Nurminen (ibid) kallar en
liknande typ av transaktioner inom privat verksamhet för administrativa transaktioner. Det förhåller sig
också så att ju osäkrare transaktionen är, desto mer expertkunskap behövs. Detta ställer stora krav på
de personer som sysslar med transaktionshantering, dvs ärendehantering, inom offentlig sektor.
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Alla kommersiella system, s.k. standardsystem som SAP, Navision, Jeeves, Hogia, SPC2 etc, bygger på
ekonomiska transaktioner. Detta innebär att de inte kan användas i offentlig verksamhet. Trots detta
försökte försvaret installera SAP som huvudsakligt system för sin verksamhet. Efter närmare en miljard
i investering blev man tvungen att ge upp. I själva verket är nästan alla modeller och teorier för
systemutveckling baserade på ekonomiska transaktioner.
Numera utvecklar inte kommersiella verksamheter sina verksamhetssystem från grunden, utan man
köper ett standardsystem, helt enkelt för att det skulle bli alldeles för dyrt om man utvecklar ett system själv från grunden (Flensburg and Friis 1999). Men inom offentlig förvaltning har man så specifika
behov att man helt enkelt måste utveckla systemet själv. Men då systemutvecklingsmodellen
(=anvisningar för hur man gör) har en världsbild som bygger på ekonomiska transaktioner är det risk
att man gör grundläggande misstag. Vi har också sett många exempel på misslyckade IT-system. I en
debattartikel i DN från 20 maj 2014 (http://www.dn.se/debatt/sa-avslojar-du-it-projekten-som-riskeraratt-haverera/) skriver ett antal tunga befattningshavare att kostnaderna för misslyckade system inom
både offentlig och rivat sektor uppgår till ca 30 miljarder per år. En uppskattning av kostnaderna för
förlorad arbetstid för polisens Pust Siebel landar på 10 miljarder! En amerikansk studie från 2012 visar
att IT-systemen svarar för 17% produktivitetsförlust (http://sandhill.com/article/2012-it-adoptioninsight-survey-reveals-disturbing-level-of-enterprise-productivity-loss/). Denna situation har funnits under de 45 år jag varit i branschen!
Det märkliga är att man vet hur man ska göra. Det finns två huvudregler som man ska följa:
•
•

Utgå alltid från slutanvändarna när ett system ska byggas eller köpas in.
Bygg it-system i mindre steg, sjösätt tidigt och lär dig av hur systemet verkligen används.

Men det märkliga och totalt oförklarliga är att man inte gör så, utan fortsätter att utveckla och upphandla oanvändbara system!

2

Alla dessa namn är namn på standardsystem i privata företag
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2 Den svenska förvaltningen
Det viktigaste styrmedlet för den svenska staten är lagarna. En särställning intar grundlagarna, som reglerar grundläggande skyldigheter och rättigheter. De är fyra stycken:
1.
2.
3.
4.

Regeringsformen
Tryckfrihetsförordningen
Yttrandefrihetsgrundlagen
Successionsordningen

Övriga lagar stiftas av riksdagen, vars arbete regleras genom riksdagsordningen. Riksdagen leds av en
talman och besluten förbereds i utskott, som är de enheter som utför det mesta arbetet i riksdagen.
För att kontrollera att riksdagen arbetar på ett riktigt och effektivt sätt finns en riksrevision. Vi har också
en ceremoniell makt, som utövas av statschefen, dvs. kungen. Vidare har vi den verkställande makten,
som verkställer riksdagens beslut. Den utgörs av
•
•
•
•
•

Regeringen
Statsministern
Statsråden
Regeringskansliet
Förvaltningsmyndigheterna

Till förvaltningsmyndigheterna hör riksdagens myndigheter och centrala
myndigheter under regeringen (som till exempel Försäkringskassan och
Skatteverket), regionala statliga myndigheter (till exempel länsstyrelserna),
lokala statliga myndigheter (till exempel övervakningsnämnderna), ambassader, konsulat och andra svenska utlandsmyndigheter samt kommunala
och landstingskommunala nämnder, till exempel kommunstyrelser och
socialnämnder. Universitet och högskolor är förvaltningsmyndigheter. Sverige har sammanlagt 467 myndigheter, som finns upprättade i ett myndighetsregister,
som
förs
av
statistiska
centralbyrån
(http://www.myndighetsregistret.scb.se/).
Det kan noteras att uppdelningen av statliga förvaltningsmyndigheter i centrala, regionala och lokala myndigheter har blivit mindre relevant genom
de förändringar som skett i myndighetsstrukturen under 1990- och 2000talet. Utvecklingen har gått från lokala och regionala myndigheter till en
gemensam myndighet för hela landet. Exempel på detta är Skatteverket
och Åklagarmyndigheten. Grundläggande bestämmelser om förvaltningsmyndigheternas verksamhet finns i förvaltningslagen.
För att kontrollera lagarnas efterlevnad finns ett domstolsväsen, bestående
av tingsrätter, hovrätter och högsta domstolen. Dessa har hand om brottmål,
tvistemål och övriga domstolsärenden. Tingsrätten är första instans. Do- Figur 3 Sveriges indelning i
län
men där kan överklagas till hovrätten, varav det finns 6 stycken i hela Sverige och hovrättens dom kan i sin tur överklagas till högsta domstolen. I de senare fallen krävs i regel
prövningstillstånd för att den högre instansen ska ta upp målet. För mål som rör förvaltning finns förvalt-
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ningsdomstolen, vars beslut kan överklagas till kammarrätten och dess beslut kan i sin tur överklagas till
högsta förvaltningsdomstolen. Även här behövs i regel prövningstillstånd.
Sveriges administrativa indelning för regionalt beslutsfattande består idag av län, kommuner och i förekommande fall även regioner och stadsdelar med egen stadsdelsnämnd. Tidigare delades Sverige även
in i landskap, socknar, landskommuner, städer och köpingar. I Figur 3 finns en bild över Sveriges län
och deras länsbokstav.
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3 Den svenska riksdagen
All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen är
den högsta beslutande församlingen i vårt land. Svenska folket väljer vart fjärde år 349 personer som
ska företräda dem i riksdagen. Riksdagens uppgifter är att stifta lagar, besluta om skatter och bestämma statens budget. Riksdagen granskar också regeringen och de statliga myndigheterna. Dessutom har riksdagen stort inflytande på utrikespolitiken. Det parti som får flest röster utser riksdagens
talman. Denne leder riksdagens arbete i samråd med partiernas gruppledare och med stöd av Riksdagsförvaltningen. Det innebär att talmannen har det yttersta ansvaret för hur riksdagsarbetet planeras
och bedrivs. Därtill leder talmannen kammarens sammanträden och är riksdagens främste representant. Talmansämbetet är den högsta post en person kan väljas till i Sverige. I rang kommer talmannen
efter statschefen, alltså efter kungen, men före statsministern. Talmansämbetet består av ordinarie
talman samt tre vice talmän, utsedda av de tre största partierna i riksdagen.
Departement

4

Lag

Talman

Statsminister

e
nd
tra

Yt

n
tio
Mo

1

Regering

tio
n

Riksdagen

Pr
op
os
i

Utskott

5

Förordning

3
Val

Beredning

Förvaltning

2
Kontroll,
bidrag,
service

6

Svenska folket

Figur 4 Översikt över samspel riksdag-regering-förvaltning

Som riksdagens främste representant företräder talmannen ofta riksdagen i olika nationella och internationella sammanhang. En viktig uppgift för talmannen är att leda förhandlingarna vid ett regeringsskifte och lägga fram förslag till ny statsminister. Detta är unikt för Sverige. I andra parlamentariska demokratier leder statschefen regeringsskiftet. Riksdagens talman ska med anledning av detta stå utanför
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det rent politiska riksdagsarbetet. Talmannen deltar varken i utskottsarbetet eller i debatter och omröstningar i kammaren. För detta har han en ersättare.
I Figur 4 visas beslutsgången då riksdagen stiftar lagar. Första steget är att ett förslag läggs av en enskild
riksdagsman. Detta kallas då motion. Om det i stället är regeringen som lägger fram förslaget kallas det
för proposition. Motionerna och propositionerna ska först beredas, dvs tjänstemän utreder vad som
skulle hända om förslaget blev genomfört, om det står i strid med någon befintlig bestämmelse, om
det skulle uppstå konflikter etc. Mer omfattande lagförslag kan ibland sändas ut på remiss, då andra
myndigheter, organisationer och ibland även enskilda personer får ge synpunkter på förslaget. I regel
modifieras förslaget efter att ha varit utsänt på remiss. Det kan också vara så att regeringen tar initiativ
till att belysa en speciell fråga, t.ex. frågan om Sveriges regionala indelning. Det initieras då en utredning i frågan och denna utredning kommer med ett betänkande. Om den är stor kan det vara delbetänkande och till sist ett slutbetänkande. Efter remissomgång kan detta leda till en proposition.
Arbetet i kammaren sker i utskott för olika ämnesområden, precis som arbetet i regeringen sker i olika
departement. Varje departement leds av ett eller flera stadsråd eller ministrar. Efter beredning och
eventuell remiss framläggs förslaget för riksdagen, som då förhoppningsvis antar det. Det blir då en lag,
som skickas till regeringen, som i sin tur utfärdar en förordning som de olika förvaltningarna ska se till
så att de följs. På så sätt är cirkeln sluten och folket har fått vad de förtjänar, kan man säga. Den offentliga förvaltningen ska dessutom serva medborgarna och dela ut diverse bidrag.
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4 Den regionala förvaltningen
Den regionala förvaltningen sköts genom länsstyrelserna. Sverige har för närvarande 21 län. Men det
har genomförts en utredning, som föreslår att den regionala förvaltningen i stället ska ske i 6 regioner.
Myndighetsuppgifterna sköts av länsstyrelserna, som är statens organ i länen. De politiska uppgifterna
sköts av landstingen/regionerna, vars beslutsfattare väljs direkt av länets befolkning.

4.1 Historia
Från början avsågs med län ett område som hade förlänats till en frälseman som belöning för hans
tjänster mot konungen och riket. Ordet har levt kvar, men har med tiden i praktiken fått en helt annan
betydelse.
Birger jarl och Magnus Ladulås etablerade slottslän vid en tid när krigstjänsten (ledungen) omformades
till fast skatt. Det fanns också underhållslän för medlemmar av kungafamiljen, och pantlän vid lån från
privatperson till kronan, samt tjänstelän för vilka var utbyte mot militära tjänster. En ny länsorganisation
etablerades genom regeringsformen 1634.
Landets indelning i län har i princip varit stabil sedan år 1810. Under de senaste decennierna har dock
tre större ändringar i indelningen genomförts. År 1968 lades Stockholms stad (överståthållarämbetet)
och Stockholms län samman till ett nytt län kallat Stockholms län. Det skedde dock större och mindre
gränsändringar mellan länen vid kommunreformerna 1952 och 1971. Dessutom lades den 1 januari
1997 Kristianstads och Malmöhus län samman till Skåne län och den 1 januari 1998 lades Göteborgs
och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län samman till Västra Götalands län (med undantag för
Habo och Mullsjö kommuner som fördes till Jönköpings län på egen begäran).

4.2 Länsstyrelser
Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länen. Den viktigaste uppgiften är att se till att de mål som
riksdagen och regeringen slagit fast inom en rad olika politikområden uppnås samtidigt som hänsyn tas
till länets förutsättningar. Länsstyrelserna är alltså statliga myndigheter till skillnad från landstingen, som
är en form av kommuner, sekundärkommun, med fullmäktige som väljs av invånarna.
De 21 länsstyrelserna har sammanlagt cirka 6 500 anställda. Länsstyrelsen leds av en landshövding som
regeringen utser. Även landshövdingens närmaste medarbetare, länsrådet eller länsöverdirektören, utses
av regeringen. Personalen i övrigt anställs av länsstyrelsen.

4.2.1 Historia
Axel Oxenstierna reformerade år 1634 statsförvaltningen i Sverige (inklusive nuvarande Finland) och
länsstyrelserna inrättades. En landshövding tillsattes som chef i varje län och som blev konungens befallningshavare i länet. Länsstyrelsens främsta uppgifter blev att vara länets högsta polismyndighet, övervaka att lag och rätt skipades av domstolarna, mota oro och uppror, söka undersåtarnas bästa, samt
att kontrollera fogdarna så att skatterna drevs in på rätt sätt, vilket skatteförvaltningen övertog 1909.
Från 1687 fick landshövdingen, som tidigare biträtts av en landsskrivare till biträde en landssekreterare,
en landsbokhållare (titeln ändrades senare till landskamrerare) och en lanträntmästare. Med landshövdingeinstruktionen 1855 infördes en uppdelning av länsstyrelsen i landskansli och landskontor. Lands14
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hövdingen benämndes vid denna tid och fram till 1918 Konungens befallningshavare och länet kallades
"Hövdingadömet".
Från och med länsstyrelsereformen 1971 leds länsstyrelsen av en styrelse, i vilken landshövdingen är
ordförande och består av ytterligare 14 ledamöter. Länsstyrelsens ledamöter utses sedan 1977 av
landstingen eller senare av de landstingsfria kommunerna Göteborg, Malmö och Gotland. 1 juni 1991
genomfördes en omorganisation av länsstyrelsen i syfte att stärka länsstyrelsens roll. I samband med
detta överfördes ett flertal uppgifter från statliga länsorgan till länsstyrelsen.

4.2.2 Uppgifter och ansvar
I Svensk författningssamling Förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion står följande:
1 § I varje län finns en länsstyrelse som svarar för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter.
2 § Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn
ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.
Länsstyrelsen ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom
myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser.
Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser
som inträffat i länet.
Länsstyrelsen ska vidare ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt
den.
3 § Länsstyrelsen har bland annat uppgifter i fråga om
1. trafikföreskrifter,
2. livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor,
3. regional tillväxt,
4. infrastrukturplanering,
5. hållbar samhällsplanering och boende,
6. energi och klimat,
7. kulturmiljö,
8. skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar,
9. naturvård, samt miljö- och hälsoskydd,
10. lantbruk och landsbygd,
11. fiske,
12. folkhälsa,
13. jämställdhet, och
14. integration.
4 § Länsstyrelsens uppgifter omfattar också
1. de allmänna valen,
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2. tillsyn över veterinärers verksamhet samt ledning och samordning av åtgärder mot djursjukdomar,
3. tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap. 7 § ärvdabalken.
I tabellen nedan finns en förteckning över alla Sveriges län och en del uppgifter om dem. Tabellen är
hämtad från svenska wikipedia.

Län

Blekinge län
Dalarnas län
Gotlands län
Gävleborgs län
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Norrbottens län
Skåne län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Värmlands län
Västerbottens län
Västernorrlands län
Västmanlands län
Västra Götalands län
Örebro län

Bokstav
K
W
I
X
N
Z
F
H
G
BD
M
AB
D
C
S
AC
Y
U
O
T

Yta
Folkmängd Inv/km 2 Residens Inrättat
(km 2 )
2 931
153 212
52,1
1683
Karlskrona
28 030
278 271
9,9
1634
Falun
3 134
57 167
18,2
1678 (?)
Visby
18 119
279 333
15,4
1762
Gävle
5 427
308 735
56,6
1719
Halmstad
48 945
126 410
2,6
1810
Östersund
10 438
342 529
32,7
1687
Jönköping
11 166
234 700
21
1634
Kalmar
8 425
187 759
22,2
1674
Växjö
97 257
249 479
2,5
1810
Luleå
10 969 1 280 257
116,1
1997
Malmö
6 526
2 181 318
336,1
1968
Stockholm
6 076
279 366
46,1
1683
Nyköping
8 192
346 980
42,3
1634
Uppsala
17 517
274 307
15,6
1779
Karlstad
54 672
261 397
4,7
1638
Umeå
21 552
242 749
11,2
1762
Härnösand
5 118
260 617
50,6
1634
Västerås
23 797 1 623 406
67,8
1998
Göteborg
8 504
286 616
33,7
1634
Örebro
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5 Landsting
Landsting är regionala självstyrande enheter som infördes genom 1862 års kommunalreform. De benämns ibland ”sekundärkommuner” till skillnad från de vanliga kommunerna. Landstingen ansvarar för
vissa samhällsuppgifter, i första hand hälso- och sjukvård, lokaltrafik och regionplanering.

5.1 Historik
Under vikingatiden och medeltiden bestod Sverige av ett antal självständiga ’’land’’ eller landskap, löst
förenade under en gemensam kung. Landskapens högsta beslutande organ var landstinget, där alla, dvs
alla vuxna fria män, kunde delta. Landstinget beslöt i frågor som rörde landskapet, det bestämde vad
som var gällande rätt (landskapslag) och det var landskapets högsta domstol. En nyvald kung skulle rida
sin eriksgata runt till landstingen och svära att hålla deras lagar och seder. Landstingen leddes av en
lagman.
Kungamakten blev allt starkare och 1634 indelades landet i län med ungefär samma områden som
landskapen. Länen leddes av en landshövding, som var kungens personliga representant. Lagstiftningsmakten hade då övergått från landstingen till riksdagen. Lagmannen dömde i lagmansrätten, men han
tillsattes nu av kungen. Landskapsmötena ersattes av länsmöten under landshövdingens ledning, men
även dessa kom ur bruk. I Norrland levde de kvar längre och i Jämtland hölls det sista 1857.
Genom 1862 års kommunalförordningar och 1862 års landstingsförordning utfördes en genomgripande decentraliserings- och demokratiseringsreform i Sverige. Socknarna ersattes av dels en borgerlig
kommun, dels en kyrklig kommun. Man skapade också ett nytt självstyrelseorgan, landstinget, styrd av
en folkvald församling.
Det finns idag 20 landsting i Sverige. Det innebär ett landsting i varje län utom i Gotlands län, där Gotlands kommun också handhar de uppgifter som annars ligger på landstinget. I Västra Götalands län,
Skåne län och Hallands län har landstingen fått utökade uppgifter och kallas vanligen regioner, även om
de formellt fortfarande är landsting. Landstingens indelning beslutas av regeringen. Observera att landsting och länsstyrelser är helt skilda organisationer med olika uppgifter.
Den nya myndigheten kallades 1862 landsting och dess folkförsamling kallades likaså landsting (till
minne av det medeltida landstinget). Dess verksamhetsområde var ett län och kallades landstingsområde. Genom 1954 års landstingslag infördes termen landstingskommun både för själva myndigheten
och för dess verksamhetsområde, och detta behölls i 1974 års regeringsform och i 1977 års kommunallag. I den nu gällande kommunallagen från 1991 heter myndigheten landsting, dess folkförsamling är
landstingsfullmäktige och beträffande dess verksamhetsområde stadgas att varje landsting omfattar ett
län, om inte något annat är särskilt föreskrivet.
Enligt kommunallagens terminologi är landstingen inte några kommuner; tvärtom inleds lagen med
meningen "Sverige är indelat i kommuner och landsting." I förvaltningsrättslig och statsvetenskaplig litteratur behandlas däremot landstingen tekniskt sett som "kommuner" av ett visst slag (sekundärkommuner). De enskilda landstingens namn har formen Örebro läns landsting, men många har valt att i
kommunikation till allmänheten använda kortare, inofficiella namn av typen Landstinget Kronoberg.
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5.2 Uppgifter och organisation
Landstingsfullmäktige är det högsta beslutande organet och väljs i allmänna landstingsval. Landstingsstyrelsen är det högsta verkställande organet och dess ledamöter väljs av landstingsfullmäktige. Fullmäktige
väljer också ledamöter i nämnder. Landstingsråd är ingen formell titel, men används i praktiken för ledamöter i landstingsstyrelsen som är arvoderade på heltid eller deltid. Ledamöterna i styrelsen och
nämnder väljs med proportionella val, vilket innebär att alla större partier blir representerade.
I kommunallagen (1991:900) regleras landstingen. I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, regleras
landstingens, respektive kommunernas, ansvar inom hälso- och sjukvården.
Landstingen ansvarar i första hand hälso- och sjukvård samt tandvård. De har även hand om kulturfrågor, lokaltrafik och regionplanering. Landstingen har kommunal beskattningsrätt och verksamheten finansieras till största delen via landstingsskatten. Därutöver får landstingen inkomster från patientavgifter och försäljning av tjänster. Staten bidrar med generella och riktade statsbidrag. Den största delen
av landstingens budget går till hälso- och sjukvård samt tandvård.
Kommunernas uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen (2001:453) och vårdlagarna gränsar till landstingens uppdrag. Gränsdragningen mellan sjukvård på sjukhus och hemsjukvård
samt långtidsvård med rehabilitering kan vara problematisk.
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6 Kommuner
I regeringsformen sägs det att det svenska folkstyret ska förverkligas bland annat genom kommunal
självstyrelse, i vad som kallas primärkommuner och landstingskommuner (i dagligt tal och senare lagstiftning bara landsting). Kommunerna och landstingen ansvarar för en stor mängd tjänster som ska
komma medborgarna till godo, till exempel sjukvård, renhållning, socialtjänst och äldreomsorg. Verksamheten finansieras med skatter som kommunen tar ut av sina medlemmar, det vill säga alla som bor
inom kommunens geografiska område. Från 1990-talet och framåt har allt fler uppgifter flyttats från
statlig till kommunal nivå, till exempel inom barnomsorg, skola och miljö. Samtidigt har kommunernas
handlingsfrihet minskat på grund av en striktare statlig kontroll, framförallt av kommunernas ekonomi.
Kommuner och landsting har offentligrättsliga befogenheter, till exempel rätt att ta ut skatt och bedriva myndighetsutövning, men de är samtidigt föremål för en särskild statlig kontroll. Vilka verksamhetsområden som omfattas av det kommunala självstyret föreskrivs till stor del i vanlig lagstiftning. De
övergripande ramarna för kommunernas och landstingens befogenheter anges i kommunallagen. Enligt
kommunallagen får kommunerna och landstingen ha hand som sådant som är av ”allmänt intresse” för
dess medlemmar eller för det geografiska området. Samtidigt begränsar kommunallagen kommunernas och landstingens befogenheter, till exempel får de inte driva näringsverksamhet i vinstsyfte eller
bryta mot lokaliseringsprincipen (verksamheten måste ha en koppling till kommunens medlemmar eller geografiska område).
Riksdagen föreskriver vidare genom lag en rad obligatoriska förvaltningsuppgifter som åligger kommunerna. Detta görs i speciallagar som i allt högre utsträckning gjorts om till ramlagar, till exempel socialtjänstlagen, renhållningslagen och miljöbalken. Ramlagarna ger kommunen större handlingsfrihet, eftersom man inom ramarna för vad lagen föreskriver kan anpassa verksamheten till lokala förutsättningar och resurser. Man kan även till exempel erbjuda en mer omfattande service än vad som ramlagens
miniminivå anger. Samtidigt kan speciallagstiftningen inskränka kommunernas frihet, eftersom den medför en ökad statlig kontroll och insyn.
Sverige är indelat i 290 kommuner. I 1974 års regeringsform används benämningen "primärkommuner" för att skilja kommunerna från landstingen (landstingskommunerna). Kommunerna grupperas i
landets 21 län. Sverige har en enhetlig kommuntyp och ingen rangordning och inga privilegier förekommer. Sveriges kommuner är, i internationell jämförelse, ytmässigt stora och omfattar i allmänhet
såväl tätbebyggelse som landsbygd. Den tätort som är huvudort i en kommun benämns centralort.
Kommunernas verksamhet regleras genom kommunallagen från 1992. En kommun bildas genom beslut av riksdagen och i detta beslut fastslås också kommunens namn, medan beslut om kommunens
vapen däremot sedan 1970-talet tas av kommunen själv.
I varje kommun finns en folkvald församling, kommunfullmäktige, som beslutar om kommunens frågor;
kommunstyrelsen, utsedd av kommunfullmäktige, leder verksamheten. Verksamheten regleras till
största delen av kommunallagen och finansieras av kommunalskatter, avgifter och statsbidrag. Kommunala beslut kan överklagas antingen genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.
Vissa kommuner, speciellt större, kan ha kommundelsnämnder (ibland med andra benämningar som
områdesnämnd eller stadsdelsnämnd). Alla kommuner är vidare indelade i församlingar (totalt 2 512
stycken) som tjänar en viss roll inom folkräkning och valsystem.
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6.1 Historik
Förr sköttes alla socknens ärenden på sockenstämman. Det förändrades 1843 då kyrkorådet tog hand
om det kyrkliga medan sockennämnden fick ansvaret för de borgerliga frågorna. Sockenstämman tog
hand om andra ärenden, såsom hälsovård. År 1863 avskaffades socknen som administrativ enhet.
Samtidigt skildes de världsliga uppgifterna från de kyrkliga. Kyrkans grundorganisation blev församlingen,
den världsliga grundenheten kallades därefter kommun.
I och med 1862 års kommunalförordningar skapades således grunden till det nuvarande kommunala
systemet i Sverige. År 1863 bildades borgerliga landskommuner som i de allra flesta fall motsvarade en
gammal socken. Utöver landskommunerna fanns även ett antal stads- och köpingskommuner. Man
inrättade kommunalstämma som var högsta beslutande organ i alla små kommuner. Från 1919 blev
kommunfullmäktige obligatoriskt även i de små kommunerna. Den löpande skötseln av kommunen
skedde i en kommunalnämnd som senare kom att benämnas kommunstyrelse. Man inrättade landsting
som skulle ta hand om de områden som blev för tunga för en kommun att sköta.
Riksdagen beslutade 1946 att förändra kommunsystemet. 1952 års storkommunreform resulterade i
att antalet kommuner minskade från 2 498 till 1 037 genom sammanslagningar. Efter storkommunreformen utökades kommunernas ansvarsområden ytterligare vilket innebar att reformen ansågs otillräcklig och 1961 fastslog en statlig utredning att en ny kommunreform var nödvändig. Utredningens
förslag medförde även slutet för uppdelningar i städer, köpingar och landskommuner; i stället infördes
ett enhetligt kommunbegrepp. De föreslagna sammanslagningar skulle vara frivilliga, men processen
gick långsamt vilket aktualiserade tvångssammanslagningar. Detta beslutades 1969 och innebar att reformen skulle vara genomförd 1974. Antalet kommuner minskade från drygt 1 000 till 278 mellan
åren 1962 och 1974. Den senaste kommunsammanslagningen ägde rum 1977. Efter 1977 har antalet
kommuner ökat något efter ett antal kommundelningar. Idag finns det 290 kommuner.

6.2 Den kommunala administrationen
Det politiska styret i en kommun är uppbyggt genom ett direktvalt kommunfullmäktige, som väljs på
samma sätt och på samma dag som riksdagen, med partival. Under kommunfullmäktige finns styrelsen
(eller som den oftast kallas: kommunstyrelsen) som sköter det övergripande löpande politiska arbetet
och därtill finns olika nämnder och styrelser som sköter kommunens åtaganden inom olika områden. Så
brukar det bland annat finnas en byggnadsnämnd som handlägger bygglov, en utbildningsnämnd som
har hand om skolfrågor, en socialnämnd som har ansvaret för försörjningsbistånd och så vidare. Kommunstyrelsen och övriga nämnder och styrelser är politiskt sammansatta i proportion till partiernas
storlek i kommunfullmäktige.
Endast ett fåtal politiker brukar vara heltidsanställda i kommunen, de flesta kommunalpolitiker sköter
sina uppdrag på fritiden, vid sidan om andra jobb. En kommuns politiska ledare brukar vara ett kommunalråd, en kommun har ofta ett eller några kommunalråd samt ibland några politiska sekreterare
som assisterar dessa i politiska frågor. Under nämnder och styrelser finns kontor och förvaltningar
med anställda tjänstemän som skall verkställa politikernas beslut och sköta det dagliga arbetet i kommunens verksamheter. Dessa tjänstemän är inte politiskt tillsatta. Varje kommunal styrelse, nämnd och
kontor är en myndighet. Kommunfullmäktige räknas dock inte som en myndighet, det är i stället, likt
Sveriges riksdag, en beslutande församling.
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6.3 Kommunernas uppgifter
De svenska kommunerna har enligt lag ansvar för:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

socialtjänsten
vård och omsorg av äldre och funktionshindrade, se bl.a. "Dagmarreformen"
barnomsorg och förskoleverksamhet
det offentliga skolväsendet för barn och ungdom
plan- och byggfrågor
miljö- och hälsoskydd
renhållning och avfallshantering
räddningstjänst
vattenförsörjning och avlopp
ordning och säkerhet

All annan verksamhet sker på frivillig grund, till exempel:
•
•
•
•
•
•

fritidsverksamhet
kultur, bortsett från biblioteken
bostäder
energiförsörjning
näringsliv
flyktingmottagande

6.4 Exempel på kommunalt beslutsfattande
1

Motion

Kommunfullmäktige
6

Kommunkansli

5

2

Kommunstyrelse

4
Motion

1

Styrelser

Nämnder
3

2
Förvaltning

Bolag

Figur 5 Kommunalt beslutsfattande

I Figur 5 visas översiktligt hur en motion behandlas i en kommun. En motion är ett förslag på något
som skall förändras i kommunen och den kan väckas av varje medlem i kommunfullmäktige, men även
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av en medlem i en kommunal nämnd, fast detta är väldigt ovanligt. Motionen behandlar i regel en reform som det parti motionären tillhör har lovat i valet. Motionen sänds till förvaltningen för den facknämnd som ska behandla frågan. Här utreds frågan och ett förslag till nämndens beslut ges. Det handlar om att avslå eller tillstyrka motionen. Om nämnden inte anser att beredningen täcker alla aspekter
kan man också besluta om återremiss och då tas ärendet upp igen senare. Beslutet skickas till kommunstyrelsen för ytterligare beredning innan beslut slutligen kan tas av fullmäktige. Detta är en process
som kan ta väldigt lång tid, det längsta jag varit med om har varit tre år och det var en fördröjning
iscensatt av den partikonstellation som hade majoritet i kommunstyrelsen. Det var inte samma som
hade majoritet i kommunfullmäktige.
Många kommuner har också kommunala bolag, såsom bostadsbolag, energibolag, kollektivtrafikbolag,
elbolag m.fl. Dessa drivs i regel som aktiebolag och i dess styrelse finns representanter från kommunen. Dessa får riktlinjer och direktiv från kommunstyrelsen och rapporterar dit.
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7 Sveriges grundlagar
Sveriges statsskick är det politiska system som reglerar den offentliga styrelsen av Sverige. Statsskicket
bestäms av den skrivna författningen (i Sveriges grundlagar) men bygger också på traditioner och
praxis, till exempel ifråga om partiväsendet.
Sverige är en parlamentarisk demokrati. Första kapitlet av regeringsformen slår fast att Sveriges statsskick bygger på folksuveränitetsprincipen, parlamentarism, kommunalt självstyre, samt att Sverige är en
konstitutionell monarki. Grundläggande för den offentliga verksamheten skall vara individens välfärd,
jämlikhet mellan könen, skydd av den enskildes friheter och rättigheter, och att etniska, språkliga och
religiösa minoriteters egen kultur och samhällsliv skall kunna utvecklas. Tack vare att yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen har ställning av grundlag, har den fria åsiktsbildningen och det
fria ordet en framträdande roll.
Sveriges grundlagar är de fyra grundlagar som reglerar Sveriges statsskick. Dessa grundlagar är regeringsformen (RF), tryckfrihetsförordningen (TF), yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och successionsordningen (SO). Grundlagarna fungerar som en grundnorm som är överordnade andra lagar och bestämmelser. De utgör en grundplan som rikets lagar skall rättas efter, och stadgar även överordnade
bestämmelser om rikets styrelse och förvaltning. Europakonventionen samt även vissa dokument från
FN och EU samt dess organ utgör sådana överordnade grundnormer.
Riksdagsordningen intar en mellanställning mellan grundlag och vanlig lag.

7.1 Grundlagarnas historia
Som Sveriges första grundlag brukar man betrakta Magnus Erikssons landslag. Dess konungabalk kan
liknas vid en regeringsform. Med tiden ersattes landslagen i syfte att upprätta bestämmelser som reglerade kungens makt, i en kungaförsäkran.
Sveriges första riksdagsordning, som förr hade status av grundlag, är från 1617. Efter Gustav II Adolfs
död infördes den första egentliga regeringsformen, 1634 års regeringsform. Denna regeringsform var
en stadga om rikets förvaltning under tider när det rådde en förmyndarregering, alltså när kungen eller
drottningen ännu var för ung för att styra Sverige. Denna regeringsform upphävdes därför efter att
drottning Kristina blivit myndig och hade avlagt sin kungaförsäkran. År 1660 togs regeringsformen i
bruk igen med en komplettering om att riksens ständer, riksdagen, skulle sammanträffa vart tredje år,
varigenom Sveriges riksdag blev ett ordinarie styrelseorgan.
Under 1600-talet blev det allt vanligare att benämna dessa slags lagar "fundamentallagar", och under
den följande frihetstiden utvecklades den svenska förvaltningen, organisationen och styrelsen till hur
det ännu fungerar. Till sådana tidiga bestämmelser hörde även tryckfrihetsförordningen från 1766 och
som är världens äldsta tryckfrihetsförordning.

7.1.1 1809 års regeringsform
Den 6 juni 1809 tillkom 1809 års regeringsform och den gällde ända tills den nuvarande, från 1974,
trädde i kraft. Året därpå, 1810, antogs den successionsordning som gör ättlingar till huset Bernadotte
till tronarvingar. Trots att regeringsformen innehåller bestämmelser om rikets styrelse, genomdrevs
flera fundamentala förändringar i detta hänseende efter grundlagens antagande: departementalrefor23
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men 1840, 1866 års representationsreform, införandet av allmän och lika rösträtt under början av
1900-talet, och tryckfrihetsförordningen från 1949, med mera. I synnerhet genomfördes ändringar för
riksdagens former. I praktiken var parlamentarismen verklighet omkring 1917, men juridiskt sett förverkligades denna först med den partiella författningsreformen år 1969.

7.1.2 1974 års regeringsform
Efter parlamentarismens genombrott i Sverige efter första världskriget tedde sig den gamla grundlagen
1809 års regeringsform som ålderdomlig i flera avseenden. Bland annat var den förlegad genom att
bestämmelserna om maktdelning och andra bestämmelser var obsoleta då de i praktiken inte längre
tillämpades. Så utsågs och entledigades regeringen genom kungens beslut i statsrådet (konselj). Efter
parlamentarismens genombrott fattades dock det reella beslutet om regeringsbildning av riksdagens
partier efter förhandlingar. Kungen fattade också fortfarande alla beslut i regeringsärenden till exempel
propositioner, utnämningar med mera. I teorin fanns alltså möjligheten att återgå till en stark personlig
kungamakt, dock inte kungligt envälde. Förslag på grundlagsändringar förekom genom åren och belystes grundligt av statliga utredningar under 1950-talet. Den huvudsakliga anledningen till att dessa utredningar kom till var för att modernisera statsskicket, särskilt med hänsyn till att parlamentarismen i
Sverige då också byggde på första kammarens sammansättning, vilket i sig kunde vara diskutabelt, vilket
utreds närmare i artiklarna om tvåkammarriksdag och om parlamentarism.
En mycket lång och slitsam arbetsprocess kom att leda till den senaste större grundlagsändringen,
1974 års regeringsform. I synnerhet uppenbarades oförenligheten mellan praxis och stadga med andra
världskrigets utbrott 1939. Vid den tiden hade det stått klart att regeringen Hansson avsåg att överta
kungens lagstadgade suveränitet om "ett snabbt avgörande kräves". År 1954 tillsattes en författningsutredning för delreformer under Richard Sandlers ordförandeskap, men när utredningen nio år senare
lade fram sitt betänkande (SOU3 1963:16-18) kunde riksdagen inte enas om ett beslut. Istället beslutades det att grundlagarna helt skulle skrivas om. En ny utredning tillsattes 1966, och genom SOU
1972:15 lades ett förslag om en ny regeringsform och ny riksdagsordning fram. Efter mindre justeringar
av konstitutionsutskottet trädde 1974 års regeringsform och riksdagsordning i kraft den 1 januari 1975.
Den nya regeringsformen och riksdagsordningen var i stor utsträckning en kodifiering av rådande
praxis. Den största förändringen var att monarkens politiska maktbefogenheter överfördes till folkvalda
representanter, och att statschefens roll huvudsakligen blev representativ.
Jämfört med 1809 års regeringsform är terminologin i den nuvarande regeringsformen annorlunda. I
dagens författning åsyftar "konungen" själva kungaämbetet eller kungen personligen. I den tidigare författningen betecknade "Kungl Maj:t" själva statsmakten, oavsett vem som utövade denna makt (regeringen, domsmakten). "Statsråd" ändrades också till att beteckna enskilda ministrar i regeringen, och
inte längre kabinettet i sig. 1809 avsåg även begreppet "regeringen" en abstrakt "riksstyrelse".
I slutet av 1960-talet intensifierades arbetet, och under ett par sommarveckor i Torekov 1971 kom de
svenska riksdagspartierna överens om hur det skulle se ut, den så kallade Torekovskompromissen.
Successionsordningen från 1810 bibehölls dock och gäller fortfarande (med ändringar från bland annat
år 1979). Samtidigt förlorade monarken många av sina uppgifter. Bland annat övertogs hans roll såsom
aktör vid regeringsbildningen av Riksdagens talman. Andra uppgifter som försvann var att fatta beslut i
regeringsärenden, bortsett från förhållandet med andra stater. Privilegiet att adla personer ströks ur
regeringsformen. Däremot tilldelar han framstående personer i Sverige och utomlands (främst för in-
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SOU betyder Sverige Offentliga Utredningar och de kan hämtas från regeringens hemsida.
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satser för Sverige) kungliga riddarordnar och medaljer. Han fick bland annat rösträtt (tidigare undantag
i vallagen) i likhet med andra myndiga medborgare. Enligt folkrätten och regeringsformens förarbeten,
innehar statschefen representativt och ceremoniellt rollen som "rikets främsta företrädare i förhållande
till andra länder" (proposition 1973:90, s. 173). Detta innebär att kungen ger svenska ambassadörer
deras så kallade kreditivbrev, även om ambassadörerna väljs ut av regeringen. Likaledes ackrediterar
statschefen utländska ambassadörer, samt är Sveriges värd vid statsbesök och avlägger själv statsbesök.
Viktigare grundlagsändringar sedan 1974 har varit införandet av kvinnlig tronföljd, den nya yttrandefrihetsgrundlagen samt den Svenska kyrkans avskiljande från staten. Anslutningen till EU har haft särskilt
stor betydelse och har delvis förpassat den svenska grundlagen i underordnad ställning till EU:s regleringar.

7.2 Regeringsformen
Regeringsformen är den viktigaste av grundlagarna, den omfattar dels statsskickets grunder och normer, dels bestämmelser om statens styrelse och om organisatoriska spörsmål. Viktigare grundlagsändringar sedan 1974 har varit införandet av kvinnlig tronföljd, den nya yttrandefrihetsgrundlagen samt
den Svenska kyrkans avskiljande från staten. Anslutningen till EU har haft särskilt stor betydelse och har
delvis förpassat den svenska grundlagen i underordnad ställning till EU:s regleringar. Regeringsformen
bestämmer att Sverige skall vara en parlamentarisk demokrati. Lagtexten innehåller, till skillnad från de
flesta andra länders grundlagar, även bestämmelser om rikets styrelse vid krig och krigsfara (kapitel 15).
Den 1 januari 1975 trädde den nuvarande regeringsformen i kraft efter att den fastslagits året innan.
Regeringsformen består av 15 kapitel.
Mer i detalj innebär regeringsformen följande lagstiftning och maktfördelning:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Lag stiftas av riksdagen (1 kap. § 3). Det som främst enligt regeringsformen skall meddelas genom lag är "föreskrifter som gäller enskildas inbördes förhållanden", och "föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller åligganden för enskilda" (8 kap. 2 och 3 §§).
Häri inkluderas beskattningsmakten (9 kap. § 1),
Riksdagen bestämmer hur statens medel (till exempel skattemedel och statens övriga tillgångar) skall användas (1 kap. 3 § och 9 kap.),
Riksdagen kontrollerar regering och statsförvaltning i konstitutionsutskottet och genom att
välja justitieombudsmän (riksdagens ombudsmän) och revisorer i Riksrevisionen (12 kap.),
Regeringen har rätt att meddela föreskrifter om "verkställighet av lag" och om sådant som "inte
enligt grundlag skall meddelas genom lag" (8 kap. 13 §),
Regeringen kan också meddela föreskrifter inom bestämda områden med stöd av bemyndigande i lag som beslutas av riksdagen (8 kap. 7-12 §§), jämför gärna artikeln om förordning,
Regeringen har särskilda möjligheter att meddela föreskrifter i krig och vid krigsfara genom särskilt bemyndigande i lag, och också om riksdagen eller dess krigsdelegation inte fungerar,
Regeringen har den större delen av makten över utrikespolitik och försvar (10 kap.),
Regeringen utnämner ämbetsmän och domare och styr statsförvaltningen (11 kap.).
Regeringsformen beskriver våra demokratiska rättigheter, till exempel att det är förbjudet med
dödsstraff i Sverige.
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7.2.1 Statsskickets grunder
Regeringsformens inledande stycke, statsskickets grunder, innehåller en inledande paragraf som slår
fast att Sverige är en demokrati och en rättsstat. Det är en passage som ofta citeras:
1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.
Därefter följer en uppräkning av rättigheter och skydd mot diskriminering:
2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den
enskilda människans frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för
den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.
Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och
kommande generationer.
Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som
gäller den enskilde som person.
Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kulturoch samfundsliv bör främjas.

7.2.2 Rättigheter och statens grunder
Regeringsformens första kapitel slår fast statens grunder. Enligt denna bygger Sverige på folksuveränitetsprincipen med vilken representanter väljs genom en fri åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt.
Statsskicket bygger vidare på parlamentarism och med monarkin som statsform, samt på kommunalt
självstyre. Makten utövas med lagarna. I regeringsformen slås även fast att statsmakten skall utövas
med respekt för alla människors lika värde och individens frihet och värdighet. Individens personliga,
ekonomiska, kulturella och sociala välfärd skall vara den offentliga maktens mål, till vilket hör rätten till
arbete, bostad och utbildning, social omsorg och trygghet. Etniska och religiösa minoriteters rätt att
bibehålla sin kultur och sitt samhälle skall främjas. Regeringsformens andra kapitel samt delar av det
första tillkom i en strävan efter att införa Europakonventionen. Efter detta har dock Sverige dömts i
Europadomstolen varefter styckena har modifierats något.
Demokratin har en mycket framskjuten position i regeringsformen, texten slår fast att det allmänna
skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom alla områden av samhället (kap 1, 2§). Till
detta hör även de båda grundlagarna tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som i
korta drag har stöd av bestämmelser i regeringsformen. Övriga så kallade positiva friheter är, enligt
Lissabonfördraget, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och
religionsfriheten. Till de negativa friheterna hör stadgor om den enskildes frihet och personliga säkerhet, till exempel rörelsefriheten, skydd för kroppslig och personlig integritet, skydd mot tortyr och
26
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landsförvisning, förbud mot dödsstraff, och frihet till korrespondens. Den privata äganderätten behandlas i 2 kap 18 §.
Dessa rättigheter är av två slag: orubbliga och sådana som kan inskränkas genom lag. Bara religionsfriheten är orubblig av de positiva rättigheterna. De övriga är begränsade. Till exempel är yttrandefriheten inskränkt (genom hets mot folkgrupp, vid hot om rikets säkerhet, med mera).

7.2.3 Valsystemet
Sverige har i likhet med grannländerna Norge och Danmark ett proportionellt valsystem och många
olika partier att rösta på. Vid val till riksdagen är Sverige indelat i 29 valkretsar med sammanlagt 310
mandat. Därutöver fördelas 39 utjämningsmandat. Fördelningen av mandat sker med den jämkade
uddatalsmetoden med en spärr på 4 procent av de giltiga rösterna (fyraprocentsspärren).
Valsystemet fördelar väljarna i ett antal valkretsar som var och en ger ett antal mandat, i allmänhet fler
än ett. Dessa mandat fördelas sedan med d’Hondts metod, jämkade uddatalsmetoden eller annan liknande metod, efter antalet röster varje lista får i valkretsen. Resultatet kan sedan förbättras ytterligare
genom att ett antal utjämningsmandat ges till listor som inte fått sin proportionerliga andel av mandaten.
7.2.3.1 Användningen av negativ parlamentarism
Statsminister utses på talmannens förslag, om inte en majoritet röstar emot i riksdagen. Har talmannens förslag röstats ner fyra gånger utlyses ett extra val till riksdagen. Den nya regeringsformens paragraf om negativ parlamentarism innebär alltså att det krävs att en absolut majoritet av riksdagens ledamöter röstar nej (det vill säga minst 175 ledamöter), för att en regering skall tvingas avgå eller för
att förkasta ett förslag om statsminister som talmannen har framfört. Det innebär att även om inte en
absolut majoritet röstar för, men inte en absolut majoritet (175 ledamöter) emot, blir den föreslagne
personen vald till statsminister. Regeringen måste därmed enbart tolereras av riksdagen, den behöver
inte ha stöd hos en majoritet av ledamöterna.
Historiskt har detta använts flitigt under de borgerliga regeringsåren 1976-1982. Särskilt Ola Ullstens
rena folkpartiregering kom fram på detta sätt genom att socialdemokraterna lade ned sina röster, vilket möjliggjorde att Ola Ullsten kunde bilda regering, trots att det var fler som hade röstat emot än
för den nya regeringen. Även ett par av Thorbjörn Fälldins regeringar under mandatperioden 19791982 saknade majoritet i omröstningarna, men kunde sitta kvar i och med att det inte fanns 175 röster mot regeringen (även om moderaterna inte deltog i den).

7.2.4 Beröm och kritik4
Många har velat se det faktum att det Svenska kungahuset behölls men blev av med många av sina
funktioner som en stark kompromiss inom främst socialdemokratin, som har republik inskrivet i partiprogrammet men inte vågade röra vid kungahuset. Man menade att kungahusets popularitet var för
stark för att någon inom något av partierna skulle vilja upphäva successionsordningen från 1810. Samtidigt innebar denna kompromiss att Sverige avlägsnade sig från förhållanden i jämförbara länder, där
bevarade kungahus också har inneburit att kungen har haft kvar viktiga uppgifter som statschef, till ex-

4

Detta avsnitt i Wikipedia innehåller inga källhänvisningar, så det får betraktas som en enskild persons personliga uppfattning.
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empel vid utnämning av högre tjänster eller regeringschef. I Sverige lades motsvarande uppgifter istället på regeringen och riksdagens talman.
De som försvarar den svenska grundlagen menar att man för första gången tydligt visade att parlamentarismen var skyddad och inte skulle kunna bli hotad. De som bidrog till arbetet med den nya
grundlagen var också nöjda med att Sverige hade fått en aktuell grundlag. Regeringsrådet Gustaf Petrén gick i spetsen för en skarp kritik av den nya grundlagen. Kritiken gällde framförallt brister i fri- och
rättigheter och skyddet för dessa. Han kritiserade också att folket inte hade fått säga sitt om grundlagen i en folkomröstning och att domstolarna behandlades i samma kapitel som förvaltningen. Samhällskritikern Lars Gustafsson menade att den nya grundlagen innebar att Sverige hade fått ett statsskick som, med avseende på maktdelning och domstolarnas självständighet, var mindre modernt än
1809 års grundlag. Gustaf Petréns kritik av fri- och rättigheter och deras reglering i denna 1974 års
grundlag utlöste ingen debatt förrän vänstern upptäckte att yttrandefriheten och andra rättigheter
kunde inskränkas över en natt med ett enkelt majoritetsbeslut. En kritisk artikel i Dagens Nyheter av
två journalister från tidskriften Folket i Bild med det budskapet blev då istället startskottet för en starkt
kritisk mediadebatt. Denna kritik blev i sin tur upphovet till den fri- och rättighetsutredning som tillsattes direkt efter att den nya grundlagen hade antagits. Bakgrunden till de påtalade bristerna i fri- och
rättigheterna och deras reglering i 1974 års regeringsform var att socialdemokraterna ansåg att fri- och
rättigheter inte fick stå i vägen för "angelägna sociala reformer".
De nya grundlagsreglerade fri- och rättigheter som delvis har nämnts infördes framförallt i regeringsformen åren 1976. År 1991 infördes dessutom den nya yttrandefrihetsgrundlagen, en särskild grundlag
vid sidan om regeringsformen. Ändringar har också gjorts 1988 med hänsyn till "automatisk databehandling" (SFS 1988:1443). Själva regeringsformen har SFS-numret (1974:152).

7.3 Successionsordningen
Successionsordningen, SO, är Sveriges äldsta nu gällande grundlag. Den antogs av riksdagen 1810, och
utfärdades som gällande 26 september samma år. Lagen reglerar tronföljden till den svenska tronen,
det vill säga vem som får bli kung eller regerande drottning i riket. Med antagandet av successionsordningen blev huset Bernadotte berättigat att bestiga Sveriges tron.
Successionsordningen stadgar att den svenska kungavärdigheten ärvs av ättlingarna till Carl XIV Johans
manliga avkomlingar, men sedan 1980 alla avkomlingar till Carl XIV Johans manlige avkomling Carl XVI
Gustaf oavsett kön. Den senare var vid den tidpunkten bortsett från hans barnlöse och åldrige farbror
prins Bertil den ende kvarvarande personen som fortfarande kunde ge tronarvsberättigad avkomma
enligt successionsordningens dittillsvarande lydelse.
Denna grundlag ersatte tidigare successionsordning, och infördes just för att reglera vilken tronföljdsordning som skulle gälla i Sverige efter valet av Jean Baptiste Bernadotte till svensk kronprins. Den utgår därför ifrån honom, när den stadgar vilka som har arvsrätten till Sveriges tron. I och med ändringarna 1980 har man i stället stadgat att tronföljden utgår från den nuvarande kungen, Carl XVI Gustaf,
varvid man således har skurit av möjligheten för alla andra grenar av ätten Bernadotte att hävda någon
arvsrätt till tronen, även om de härstammar från någon som på sin tid föddes som tronföljare. Denna
ändring gjordes för att förhindra att en helt ny grupp av kvinnliga avkomlingar till Karl XIV Johan, som
tidigare varit uteslutna från tronföljden, skulle kunna göra anspråk på arvsrätt till den svenska tronen.
Då man inte ville frånta kungens farbror prins Bertil hans arvsrätt till tronen (inte minst av det skäl att
det var praktiskt att ha en myndig tronföljare som kunde vikariera för kungen så länge dennes barn
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fortfarande var omyndiga) infördes en särskild övergångsregel som gav prins Bertil arvsrätt till tronen
efter kung Carl XVI Gustafs ättlingar. Denna övergångsregel blev obsolet när prins Bertil avled 1997.
I successionsordningen stadgas förutom arvsordningen även bestämmelser om trosuppfattning och
giftermål för medlemmar av svenska kungahuset samt förbud att utan medgivande bli regent i utländsk
stat. En medlem av kungahuset måste vara av evangelisk-luthersk tro enligt den oförändrade Augsburgiska bekännelsen av år 1593 annars är rätten till tronen förverkad. Detta gäller såväl monarken som
prinsar och prinsessor. När det gäller successionsordningens äktenskapsbestämmelser är inte monarken bunden av dessa utan kan ingå äktenskap med vem han eller hon vill. En prins eller prinsessa
måste däremot ha monarkens godkännande samt även regeringens godkännande för att kunna ingå
äktenskap utan att förlora rätten till tronen. Det finns inget hinder för en prins eller prinsessa att gifta
sig med vem han eller hon vill – men arvsrätten till tronen går förlorad om inte monarken och regeringen gett sitt tillstånd.
En medlem av kungahuset får inte utan monarkens och riksdagens medgivande bli regent i utländsk
stat, oavsett det sker genom arv, giftermål eller val. Den medlem av kungahuset som gör det tappar
rätten till kronan för sig själv och sina efterkommande.

7.4 Tryckfrihetsförordningen
Tryckfrihetsförordningen är den grundlag som skall garantera "fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning" för varje medborgare. Lagen tillkom som en reaktion på de hårda restriktioner som ålades
medierna under andra världskriget. Riksdagen instiftade ny grundlag om tryckfriheten 1949 då restriktionernas ansvariga hade försvunnit från den politiska arenan. Till skillnad från tidigare tryckfrihetslagar i
Sverige innehåller den ett visst skydd vid krislägen. Till tryckfrihetsförordningen hör bestämmelser om
publikationer, TV- och radiosändningar, samt stadgor om informationsfriheten. Liksom med yttrandefriheten finns bestämmelserna i korta drag även i 2 kap 1 § regeringsformen. Utöver att säkerställa
meningsutbyte och upplysning skall tryckfrihetsförordningen även förhindra statlig censur, och stadgar
att endast domstol kan döma om innehåll i media strider emot gällande lag.
Förordningen har tre delar
•
•
•

den positiva regleringen i vilken tryckfriheten definieras och avgränsas och syftet slås fast
en katalog över tryckfrihetsbrotten samt
bestämmelser om ansvarighet

Tryckfrihetsbrotten, är i princip desamma som yttrandefrihetsbrotten och finns även upptagna i
Brottsbalken, varigenom de får sin tyngd. Att grundlagen bär namnet förordning kan vara missvisande
då detta begrepp normalt sett används för regeringens styrmedel.

7.4.1 Omfattning och begränsningar
Förutom regler om tryckfrihet innehåller tryckfrihetsförordningen även regler om meddelarskydd och
om offentliga handlingar. Sverige är ensamt om att ha dessa principer så detaljerat reglerade i grundlagen. I till exempel USA:s konstitutions första tillägg från 1791 (Amendment I) är tryck- och yttrandefrihet reglerad genom endast en mening. Sverige var länge också ensamt om att ha offentlighetsprincip,
särskilt att ha den reglerad i grundlag.
Den nu gällande tryckfrihetsförordningen inleds med en definition av tryckfrihet enligt följande.
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1 § Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller
annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta
innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.
Tryckfrihetsförordningen ger inte något skydd åt den som införskaffar information med hjälp av olagliga metoder. I regeringens proposition 1975/76:204 framhålls att "det inte kan komma i fråga att privilegiera journalister eller andra som för att söka material använder sig av brott".

7.5 Yttrandefrihetsgrundlagen
Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) är den yngsta av Sveriges grundlagar, och togs i bruk 1992. Lagen innebär bland annat att:
Alla svenskar har rätt att uttrycka sina åsikter, tankar, känslor i radio, tv, videogram, ljudupptagningar eller andra sorters upptagningar.
Ingen myndighet kan kräva att något som skall framföras i radio, tv eller annan sorts upptagning först
måste granskas av en myndighet eller något annat allmänt organ. Undantaget är biofilmer som ska visas för barn under 15 år. Den som är upphovsman till ett radioprogram, tv-program eller liknande har
rätt att vara anonym.
Lagen har flera likheter med tryckfrihetsförordningen men berör inte tryckta skrifter. Däremot omfattar den webbplatser och databaser som drivs av ett massmedieföretag, t.ex. en redaktion för en tryckt
periodisk skrift eller ett skivbolag. Även om huvudman för en webbplats inte är ett traditionellt massmedieorgan kan webbplatser och nyhetsbrev erhålla samma skydd med ett utgivningsbevis.
Yttrandefrihetsbrotten är begränsningar i yttrandefriheten, till exempel gällande hets mot folkgrupp.
Yttrandefrihetsgrundlagen innehåller en hänvisning till tryckfrihetsförordningens brottskatalog. Därför
sammanfaller yttrandefrihetsbrotten med tryckfrihetsbrotten. De omfattar arton brott mot staten eller
enskild person:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

högförräderi
krigsanstiftan
spioneri
obehörig befattning med hemlig uppgift
vårdslöshet med hemlig uppgift
uppror
landsförräderi eller landssvek
landsskadlig vårdslöshet
ryktesspridning till fara för rikets säkerhet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

uppvigling
hets mot folkgrupp
brott mot medborgerlig frihet
olaga våldsskildring
förtal
förolämpning
olaga hot
hot mot tjänsteman
övergrepp i rättssak

Vid grova yttrandefrihetsbrott mot staten och vissa sekretessbrott finns inget anonymitetsskydd för
upphovsmannen till en radiosändning/TV-program/teknisk upptagning/webbsida. Även källskyddet falller bort vid dessa grova yttrandefrihetsbrott.
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8 Att ändra grundlagarna
För att en svensk grundlag skall ändras krävs att två likalydande beslut (vilande och slutligt) fattas av
Riksdagen. Mellan de två besluten måste det dessutom ha hållits ett allmänt val. Riksdagsordningen
(RO) ändras liksom grundlagarna på detta sätt. I allmänhet föregås alla större ändringar i grundlagarna,
liksom andra mera omfattande lagändringar, av statliga utredningar. Dessa lägger fram sina betänkanden i den serie publikationer som kallas Statens offentliga utredningar (SOU). Detta är emellertid ingen regel; 1993 beslutade partiledare av riksdagspartierna att förlänga valperioden med ett år till fyra
och de införde även personval (SFS 1994:1469).
Regeringen har den 8 december 2009 i propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80)
föreslagit en rad ändringar i grundlagarna.

8.1 Grundlagsbrott
I tryckfrihets- och yttrandefrihetsmål är Justitiekanslern ensam den som kan väcka åtal. Om det sker ett
brott mot de andra grundlagarna, som inte kan åtalas enligt en vanlig lag, betraktas det som en politisk
process, där medborgarna anses "döma" de skyldiga i allmänna val. För brottmål mot bestämmelser i
Europakonventionen och som inte är åtalbara enligt andra nationella lagar, kan Europadomstolen
döma. Rättsligt sett har de svenska grundlagarna en ovanlig ställning i internationell jämförelse. Grundlagsbrottsmål kan om det gäller tryckfrihet och yttrandefrihet falla under allmänt åtal eftersom tryckoch yttrandefrihetsbrotten finns i Brottsbalken. Men om det gäller författningarna (regeringsformen,
riksdagsordningen, men även successionsordningen) kan det inte utdömas något ansvar. Detta beror
på att Sverige saknar en författningsdomstol och en riksrätt. Grundlagarna brukar därför betecknas
som "ofullgången rätt".
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9 Sveriges riksdag
Sveriges riksdag är landets lagstiftande organ, inför vilken regeringen är ansvarig. Riksdagen har även
ansvaret för att fastställa statsbudgeten, det vill säga att besluta om statens utgifter och inkomster. Regeringen har å sin sida rätt och även skyldighet att lägga fram ett förslag till ny statsbudget, en så kallad
budgetproposition, men det är riksdagens uppgift att ta ställning till förslaget. Lagförslag kan framläggas
av regeringen eller representanter från riksdagen. Vidare har riksdagen till uppgift att tillsätta och avsätta regering (egentligen statsminister, som i sin tur får talmannens uppdrag att bilda regering) samt
kontrollera densamma.
Riksdagen består av en kammare med 349 ledamöter, som väljs enligt ett proportionellt valsystem i
allmänna val vart fjärde år. Valdagen är tredje söndagen i september, samtidigt väljs också kommunfullmäktigeledamöter och landstingsfullmäktigeledamöter. Riksdagens arbete leds av en talman.

9.1 Lagstiftningsprocessen
I Figur 6 finns en schematisk beskrivning av den svenska lagstiftningsprocessen.
Den svenska lagstiftningsprocessen är
indelad i olika moment. Det första steget är att regeringen – eller i mer sällsynta fall, riksdagen – tar initiativ till att
tillsätta en statlig utredning. Utredningen lägger fram ett förslag till förändring
i form av en rapport som utreder frågan. Rapporten publiceras i den serie
utredningar som kallas Statens offentliga utredningar (SOU). Om frågan utreds internt inom regeringskansliet
publiceras den i Departementsserien
(Ds).
Utredningens förslag skickas på remiss
till ett antal remissinstanser, dvs organisationer som anses ha väsentliga saker
att säga att om förslaget. RemissinstanFigur 6 Lagstiftningsprocessen
serna återkommer, om de vill, till departementet med sina synpunker. När remissvaren har kommit in till ansvarigt departement sammanställs de av departementets tjänstemän.
Därefter skriver departementet ett utkast till en proposition, den innehåller såväl lagförslag som bakgrundsbedömning av frågan. Texten skickas också på så kallad delning till andra berörda departement.
Utkastet till lagtext skickas vanligtvis till Lagrådet för yttrande. Lagrådet ser över om propositionen
strider mot grundlagen eller andra lagar och lämnar synpunkter i form av ett yttrande. Lagrådet har
emellertid ingen vetorätt. Efter lagrådets granskning tas en slutlig version av propositionstexten fram av
det ansvariga departementet.
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När regeringen beslutat om en proposition skickas den till riksdagen. Det riksdagsutskott inom riksdagen som ansvarar för propositionens område behandlar propositionen och skriver ett utskottsbetänkande. Riksdagsledamöterna kan även komma med motförslag eller förslag på ändringar i form av egna
motioner som svar på propositionen. Lagstiftning kan också komma till som en följd av motioner som
lagts spontant. Betydligt fler motioner än propositioner läggs fram som förslag till riksdagen. I princip
avslås dock alla motioner som läggs fram. Regeringspartiernas riksdagsledamöter väntas istället påverka
propositionerna genom sina partier. Oppositionens ledamöter får sällan igenom sina förslag.
Ifall riksdagen ställer sig bakom regeringens proposition eller någon motion och beslutar om en ny lag,
får regeringen i uppdrag att kungöra den nya lagen. Detta gör regeringen via Svensk författningssamling.
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10 Sveriges regering
Sveriges regering är landets verkställande organ och består av ett kabinett av statsråd, vanligtvis runt 20
till antalet, under ledning av en statsminister. Regeringen har till uppgift att styra riket. Tidigare hade
kungen många av de maktbefogenheter som regeringen numera har, men i och med parlamentarismens genombrott 1917 övertog regeringen i praktiken kungens faktiska myndighetsutövande. Från och
med 1974 års regeringsform har regeringen även formellt ansvaret för att styra riket. Regeringen har i
princip ansvar för allting som enligt regeringsformen inte tillkommer riksdagen, det vill säga allt utom
budgetreglering och lagstiftning. Denna behörighet brukar kallas för restkompetensen. Regeringen är
till exempel statsförvaltningens högsta chef och har rätt att utfärda verkställighetsföreskrifter till lagarna
och har rätt att förordna om nyval till riksdagen. Regeringens makt anses ha stärkts i Sverige på senare
år, i förhållande till Riksdagen, bland annat som en följd av EU-medlemskapet.
Statsministern utses av riksdagens talman och bekräftas av riksdagen. Ministrarna (statsråden), som ofta
ansvarar för departement, utses av statsministern. Regeringen bildas genom att talmannen sammanträder med företrädarna för riksdagspartierna och de vice talmännen. Talmannen föreslår en statsministerkandidat för riksdagen, som därefter röstar om förslaget. Såvida inte minst hälften av ledamöterna röstar emot har den nya regeringen antagits. Statsministern får i uppdrag att välja ut de övriga statsråd som ska ingå i den nya regeringen. Antalet statsråd finns inte reglerat i grundlagarna.

34

11 jan 2015
Per Flensburg

11 Sveriges myndigheter
Statsförvaltningen i Sverige har två huvuduppgifter. Dels ska den ta fram underlag för politiska beslut
som fattas av bland andra riksdag, regering och fullmäktigeförsamlingar, och dels ska den verkställa de
politiskt fattade besluten. Vad det gäller verkställandet av politiska beslut, har de olika förvaltningsorganen relativt stor frihet. Enligt regeringsformens 12 kap. 2 § har förvaltningsmyndigheten rätt att själv
fatta beslut i enskilda fall som rör myndighetsutövningen. Riksdagen eller regeringen får enligt grundlagen alltså inte tvinga riksdagens verk eller ett statligt verk att fatta ett visst beslut i ett enskilt fall; om
statsråd gör så kallas det ”ministerstyre”. De politiska besluten har med tiden blivit allt mindre detaljerade, och präglas idag av ramlagstiftning och målstyrning. Statsförvaltningen brukar indelas i tre nivåer:
•
•
•

den centrala förvaltningen (till exempel departement och centrala förvaltningsmyndigheter)
den regionala förvaltningen (till exempel länsstyrelserna)
den lokala statsförvaltningen (till exempel polis- och brandstationer eller försäkringskassorna).

De statliga förvaltningsmyndigheterna delas i sin tur in i riksdagens myndigheter och regeringens myndigheter. Riksdagens myndigheter, som är sju till antalet, är bland annat Riksbanken, Riksrevisionen, och
Justitieombudsmannen. Regeringens myndigheter och statliga bolag lyder under respektive departement, och är flera till antalet.
Det var tidigare vanligt att dela upp de statliga myndigheterna i centrala, regionala och lokala myndigheter. Under de senaste decennierna har emellertid utvecklingen gått mot att lokala och regionala
myndigheter går upp i en gemensam myndighet för hela landet. Exempel på detta är Skatteverket och
Åklagarmyndigheten. Modellen med tre nivåer av statliga myndigheter har därför förlorat en stor del
av sin betydelse.
Statskontoret har i rapporten Statsförvaltningens utveckling 1990–2005 delat upp de statliga förvaltningsmyndigheterna i fem olika grupper:
•
•
•
•
•

allmänna förvaltningsmyndigheter,
affärsverk,
universitet och högskolor,
myndigheter som ingår i myndighetskoncerner
myndigheter utan egen personal

SCB har i myndighetsregistret valt att dela upp de statliga myndigheterna i följande sju kategorier:
•
•
•
•
•
•
•

statliga förvaltningsmyndigheter,
myndigheter under riksdagen,
statliga affärsverk,
AP-fonder,
Sveriges domstolar samt Domstolsverket,
Rikspolisstyrelsen och polismyndigheter samt
svenska utlandsmyndigheter

Samtliga dessa kategorier utom domstolarna är statliga förvaltningsmyndigheter i regeringsformens
mening. De statliga förvaltningsmyndigheterna lyder under regeringen eller riksdagen.
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En statlig förvaltningsmyndighet lyder under regeringen om inte myndigheten enligt regeringsformen
eller annan lag är myndighet under riksdagen. Regeringen låter departementen i Regeringskansliet
handlägga frågor och utgöra kontaktpunkter till myndigheterna uppdelat efter departementens sakområden. Det förekommer undantagsvis att fler än ett departement är kontaktpunkt mot en viss myndighet. Myndigheten lyder dock under regeringen och inte under Regeringskansliet eller något av departementen.
Förvaltningsmyndigheterna står, till skillnad från domstolarna, i ett principiellt lydnadsförhållande till regeringen. Emellertid gäller den begränsningen att varken riksdagen eller regeringen får bestämma hur
en myndighet ska besluta i ett ärende som utgör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun
eller som rör tillämpning av lag.
I myndighetsförordningen (2007:515) finns vissa grundläggande föreskrifter för förvaltningsmyndigheter
under regeringen. Där framgår bland annat att en myndighet kan vara en enrådighetsmyndighet, styrelsemyndighet eller nämndmyndighet.
En enrådighetsmyndighet leds av en myndighetschef, ofta med titeln generaldirektör. Vid vissa enrådighetsmyndigheter finns ett insynsråd för att utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd.
Regeringen bestämmer om det skall finnas ett insynsråd vid myndigheten. Myndighetschefen ska vara
ordförande i insynsrådet och hålla rådet informerat om verksamheten. Exempel på enrådighetsmyndigheter är Skatteverket, Kammarkollegiet och Kungliga biblioteket.
En styrelsemyndighet leds av en styrelse. Myndighetschefen får inte vara ordförande eller vice ordförande i styrelsen för en sådan myndighet. Exempel på styrelsemyndigheter är Post- och telestyrelsen
och Trafikverket.
En nämndmyndighet leds av en nämnd. Nämnden består som regel av det antal ledamöter som regeringen bestämmer. En av ledamöterna ska vara ordförande och en ska vara vice ordförande. Exempel
på nämndmyndigheter är Statens överklagandenämnd och Rättshjälpsnämnden.
Det finns dock andra ledningsformer än de som anges i myndighetsförordningen. Arbetsgivarverket
leds exempelvis av ett arbetsgivarkollegium. Det kan vidare noteras att en myndighets namn inte nödvändigtvis återspeglar dess ledningsform. Centrala studiestödsnämnden och Socialstyrelsen är till exempel enrådighetsmyndigheter.
Regeringen bestämmer oftast ramarna och formerna för en myndighets verksamhet i en myndighetsinstruktion, som är en förordning med bestämmelser om bland annat sådant som myndighetens uppgifter och ledningsform. Regeringen beslutar vidare om förutsättningarna för den enskilda myndighetens verksamhet i årliga regleringsbrev, som innehåller uppgifter om myndighetens mål och ekonomiska
ramar.

11.1.1

Riksdagens myndigheter

Sveriges riksdag har sju myndigheter under sig, utöver Riksdagsförvaltningen, som sköter den interna
förvaltningen. Riksdagens myndigheter har som regel en mera överordnad roll än regeringens, då riksdagens funktion, vid sidan av att stifta lagar, är att kontrollera Sveriges regering.
Riksdagens myndigheter är:
•
•
•

Riksdagens ombudsmän (JO)
Riksrevisionen
Sveriges riksbank
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•
•
•
•

Valprövningsnämnden
Riksdagens arvodesnämnd
Statsrådsarvodesnämnden
Riksdagens överklagandenämnd
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12 Kommersiell verksamhet
Staten bedriver också företagsverksamhet, normalt i konkurrens med mer privatägda företag. Numera
har staten försökt renodla det så att sådan verksamhet bedrivs som aktiebolag utan statliga bidrag. Tidigare var det mer vanligt att statliga verk (ett slags myndigheter) delvis bedrev kommersiell verksamhet sammanblandat med myndighetsuppgifter. En hel del av den kommersiella verksamheten bedrivs i
samhällsnyttiga branscher där det traditionellt ansetts lämpligt med en enda operatör, som då bör vara
statlig antingen för att skattebidrag behövs eller för att styra över prissättningen. Exempel är post och
infrastruktur.
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13 Statschefen
Sverige är en konstitutionell monarki vilket innebär att statschefen är en konung eller en regerande
drottning. Ämbetet är ärftligt, och arvsföljden regleras av successionsordningen. Enligt den nu gällande
successionsordningen kan tronen endast ärvas av arvingar till kung Carl XVI Gustaf. Arvsrätten till kronan bygger på tre huvudprinciper; för det första kognatisk tronföljd, vilket innebär att både män och
kvinnor kan ärva tronen. För det andra på primogenitur, det vill säga att den förstfödde ärver kronan,
och för det tredje på lineal tronföljd, vilket betyder att kronan ärvs i rakt nedstigande led.
I och med förändringarna i 1974 års regeringsform har statschefen i stort sett bara representativa
funktioner. Kungen har inte längre rätt att till exempel underteckna regeringsbeslut eller tillsätta statsråd. Statschefen är dock fortfarande ordförande i Utrikesnämnden och är även den som förklarar
riksmötet öppnat. Regeringsskiften sker vid en särskild konselj inför statschefen och Riksdagens talman.
Statschefen ackrediterar främmande staters ambassadörer och ger dem deras kreditivbrev. Han avlägger även officiella statsbesök för Sveriges räkning och är värd då utländska statschefer besöker Sverige.
Om statschefen inte har fullgjort sina plikter under sex månader måste regeringen anmäla detta till
riksdagen, som då får ta ställning till om statschefen ska anses ha avgått eller inte. Om monarken av
någon anledning tillfälligt inte är tillgänglig, måste en riksföreståndare utses.
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14 Ombudsman
Ombudsmännen är myndigheter med uppdrag att representera personer, företag etc, exempelvis i
rättsliga sammanhang samt att kontrollera myndigheterna. Ombudsmannasystemet omfattar statliga
tjänstemän med uppdrag att skydda medborgarna mot olagliga åtgärder, främst mot myndigheter. Sverige har eller har haft ett antal sådana officiella ombudsmän sedan Justitieombudsmannen inrättades år
1714. Ombudsmannasystemet är därmed en svensk institutionell uppfinning. Ombudsmännen tillhör
olika huvudmän men verkar helt självständigt. Den ombudsman som sorterar under Riksdagen heter
Justitieombudsmannen. Den ombudsman som sorterar under regeringen heter Justitiekanslern. De
arbetar med kontroll av myndigheterna. Till dessa tillkommer ombudsmän för konsumentfrågor, barn
samt för likabehandlings- och diskrimineringsfrågor.
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15 Sveriges kommuner och Landsting
I regeringsformen sägs det att det svenska folkstyret ska förverkligas bland annat genom kommunal
självstyrelse, i vad som kallas primärkommuner och landstingskommuner (i dagligt tal och senare lagstiftning bara landsting). Kommunerna och landstingen ansvarar för en stor mängd tjänster som ska
komma medborgarna till godo, till exempel sjukvård, renhållning, socialtjänst och äldreomsorg. Verksamheten finansieras med skatter som kommunen tar ut av sina medlemmar, det vill säga alla som bor
inom kommunens geografiska område. Från 1990-talet och framåt har allt fler uppgifter flyttats från
statlig till kommunal nivå, till exempel inom barnomsorg, skola och miljö. Samtidigt har kommunernas
handlingsfrihet minskat på grund av en striktare statlig kontroll, framförallt av kommunernas ekonomi.
Kommuner och landsting har offentligrättsliga befogenheter, till exempel rätt att ta ut skatt och bedriva myndighetsutövning, men de är samtidigt föremål för en särskild statlig kontroll. Vilka verksamhetsområden som omfattas av det kommunala självstyret föreskrivs till stor del i vanlig lagstiftning. De
övergripande ramarna för kommunernas och landstingens befogenheter anges i kommunallagen. Enligt
kommunallagen får kommunerna och landstingen ha hand som sådant som är av ”allmänt intresse” för
dess medlemmar eller för det geografiska området. Samtidigt begränsar kommunallagen kommunernas och landstingens befogenheter, till exempel får de inte driva näringsverksamhet i vinstsyfte eller
bryta mot lokaliseringsprincipen (verksamheten måste ha en koppling till kommunens medlemmar eller geografiska område).
Riksdagen föreskriver vidare genom lag en rad obligatoriska förvaltningsuppgifter som åligger kommunerna. Detta görs i speciallagar som i allt högre utsträckning gjorts om till ramlagar, till exempel socialtjänstlagen, renhållningslagen och miljöbalken. Ramlagarna ger kommunen större handlingsfrihet, eftersom man inom ramarna för vad lagen föreskriver kan anpassa verksamheten till lokala förutsättningar och resurser. Man kan även till exempel erbjuda en mer omfattande service än vad som ramlagens
miniminivå anger. Samtidigt kan speciallagstiftningen inskränka kommunernas frihet, eftersom den medför en ökad statlig kontroll och insyn.
Kommunernas beskattningsrätt är grundlagsskyddad, men det är omtvistat hur denna beskattningsrätt
ska tolkas i praktiken. Under senare delen av 1900-talet försvann till exempel kommunernas möjlighet
att beskatta företag och fastigheter, och i början av 1990-talet beslutade riksdagen vid ett flertal tillfällen om att tillfälligt upphäva kommunernas och landstingens rätt att höja skattesatserna.
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16 Modell över förvaltning
Figur 7 är en modell över hur den
svenska förvaltningen fungerar. Vi har
tre typer av intressenter, som är involverade:
1. Medborgare
2. Förvaltning
3. Politiker
Politiker och medborgare har dubbla
roller. Politikerna väljs som representanter för medborgarna vid de allmänna
valen. Det är därför vi pratar om representativ demokrati. I valet lovar politikerFigur 7 Modell över svensk förvaltning
na att genomföra ett antal reformer,
förbättringar och förändringar. När de väl blivit valda övergår deras roll till att bli beslutsfattare och se
till att de lovade reformerna och förändringarna genomförs. Detta görs genom att politikerna lägger
fram förslag i den beslutande enheten. De beslut denna fattar omvandlar förvaltningen till föreskrifter
och förordningar för medborgarna. Vi ser att både medborgare och politiker har dubbla roller: en
politisk roll, som består i att önska och lova vissa företeelser i samhället samt också en bestämmande
och tjänstemottagande roll, där politikerna fattar beslut om förordningar och medborgarna förväntas
rätta sig efter dessa. Som representanter förväntas politikerna genomföra medborgarnas önskningar,
som beslutsfattare kontrollerar de i viss utsträckning samma medborgare. I båda fallen passerar dock
ärendena genom förvaltningen, som gör sin tolkning i de utredningar som genomförs. Det är viktigt att
ha klart för sig att politiker i regel inte kan bestämma i ett enskilt ärende; de kan bara bestämma om
regler, policy och allmänna principer. På så sätt säkras ett rättvist genomförande och korruptionen
minskar.

16.1 Ärendehantering
Ett centralt begrepp inom all förvaltning är ärende och ärendehantering. Det finns också ärendehanteringssystem som följer ett ärendes hantering genom organisationen. Dessa system har ingen motsvarighet i privat sektor. För att på ett bra sätt kunna förklara vad ärendehanteringssystemet gör, låt oss
följa ett ärendes gång genom förvaltningen. Låt oss vidare utgå från en kommunal förvaltning, eftersom
det i regel är sådana vi medborgare oftast kommer i kontakt med.
Händelse
Ärendet inkommer

Aktivitet
Inkommen handling kan komma från myndighet, medborgare eller
kommunala nämnder. När den inkommer blir den registrerad/diarieförd och tilldelas handläggare.

När ett ärende ska behandlas av till exempel kommunstyrelse eller
Beredning och handläggning nämnd ska det beredas av en handläggare, tillhörig respektive förvaltav ärenden
ning. Denne utarbetar ett beslutsunderlag med förslag till beslut (ställningstagande i en tjänsteskrivelse).
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Händelse

Kallelse/Föredragningslista

Aktivitet
Cirka en vecka innan varje sammanträde får ledamöterna en kallelse/föredragningslista med uppgifter om var och när sammanträdet
äger rum. Den har sammanställts i samråd med ordföranden. Till kallelsen/föredragningslistan följer uppgifter om de ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Denna kallelse är en offentlig handling och
läggs ofta ut på kommunens webb.

Ordförande leder sammanträdet. Vid varje punkt i föredragningslistan
lämnas ordet fritt till ledamöterna. Instämmer man i tjänstemännens
förslag kan man tillstyrka det. Gör man inte det kan framlägga eget yrkande i frågan och det yrkande som får flest röster vinner. Nämnden
kan alltså fatta ett annat beslut än tjänstemannaförslaget. Enskilda leSammanträde/Beslutsfattande damöter eller partigrupper kan välja att reservera sig om man inte instämmer i det enskilda beslutet. Man kan också välja att avstå, om man
inte kan eller vill ta ställning.
Ett beslut kan bordläggas, vilket innebär att ärendets behandling skjuts
upp till ett kommande sammanträde. Det kan även återremitteras om
ärendet anses behövas utredas ytterligare.
Vid varje sammanträde för sekreteraren protokoll i vilket beslut, eventuella omröstningar (voteringar), reservationer med mera ska framgå.
Protokollskrivning och justeUnder sammanträdet fastställs tid för justering samt utses en eller flera
ring
justeringsmän som har till uppgift att granska det färdigställda protokollet tillsammans med ordföranden.
Expediering

Varje beslut expedieras och skickas till berörda parter samt ansvarig
handläggare för verkställighet.

Arkivering

När ärendet har behandlats färdigt arkiveras det, läggs till handlingarna

16.1.1

Hänvändelse från medborgare

I förra avsnittet handlade ärendehanteringen om ett ärende som
initierats inifrån kommunen. Men väl
så ofta förekommer ärenden som
initieras av medborgare. Det kan
vara ansökan om förskoleplats, ansökan till gymnasium, anmäla trasig
gatlampa, byte av soptunna, bygglov
av olika slag etc. Alltfler kommuner
använder sig av e-tjänster eller kontaktcenter för att ta hand om dessa
saker. I de flesta fall ärendet lösas
direkt, men i andra fall måste man
initiera ett mer omfattande ärende.

Funktion

Avfall

Ärendetyp

Etikett

Abonnemang

Information

Sophämtning

Utebliven

Sortergård

Öppettider

Figur 8 Klassificering av ärende i Jönköpings kommun
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Ett stort problem när det gäller ärenden som kommer in från allmänheten är hur de ska klassificeras,
dvs. hur man avgör vem som ska ta hand om det och vilken sorts ärende det är. I Figur 8 visar jag ett
exempel från Jönköpings kommun, som visar hur kontaktcentret klassificerar en del ärenden som rör
avfall. Man pratar här först om vilken funktion, ärendet berör. I detta fall är det den funktion som har
hand om avfall som är berörd. Den hör förmodligen till ett kommunalt bolag som har hand om renhållningen, men det kan också vara en speciell renhållningsnämnd eller miljönämnd, eller avfalls- och
återvinningsnämnden. Varje kommun löser det på sitt sätt och det kan vara svårt att hitta just den
funktionen man vill åt. När man väl vet vilken funktion ärendet berör så gäller det att ta reda på vilken
ärendetyp det är. I detta fall har man tre ärendetyper att välja på:
(1) Abonnemang
(2) Sophämtning
(3) Sortergård
Givetvis finns det många fler ärendetyper som avfallsfunktionen tar hand om, men dessa tre behandlas
i kontaktcentret, övriga skickas direkt till förvaltningen. Begreppet ”sortergård” är detsamma som
”återvinningscentral” i de flesta andra kommuner. Terminologin är ofta förvirrande, t.ex. ville tjänstemännen att parkeringsplats skulle kallas ”disponibel infrastrukturyta”. Att asfaltera en väg kallas att
”hårdgöra” den osv.
När man kommit fram till vilken ärendetyp det rör sig om, så tar man reda på vad medborgaren vill
veta. Detta kallas ”etikett” och är i detta endast en sak per ärendetyp. Kontaktcentret kan t.ex. endast
upplysa om vilken typ av sophämtningsabonnemang medborgaren har; om vederbörande skulle vilja
byta till en mindre soptunna, så sänds ärendet till avfallsfunktionen.
Ofta är det flera aktörer inblandade. Sophämtningen är ofta outsourcat till något renhållningsbolag.
Detta kan i sin tur hyra personal från olika bemanningsföretag. Vissa områden kan det till och med ha
outsourcat till annat renhållningsbolag, som kanske göra det billigare. Har då sophämtningen uteblivit
så kan det bli en väldigt lång kedja att nysta i.

16.1.2

Kommunala kontaktcenter

Många medborgare klarar inte av att i det myller av för dem irrelevanta upplysningar, som en kommunal hemsida innehåller, hitta just den information de vill ha. Dessutom finns det fortfarande personer
som inte har tillgång till internet, ja som kanske inte ens har dator. Kommunen ska dock vara tillgänglig
för alla och därför ringer man gärna dit. I regel svarar kommunens växel – fast inte ens det är fallet alla
gånger – men när man sedan blir kopplad vidare händer inget. Kommunens tjänstemän klagar på att
de hinner med sina uppgifter, för det ringer hela tiden medborgare och frågor om en massa saker. Så
ofta lägger man helt enkelt av luren för att få jobba i fred. En annan strategi är att införa telefontider
då man svarar på frågor, i regel en ganska kort tidsrymd. Följden blir då att de flesta medborgare möts
av en upptagetsignal och inte får chans att framföra sitt ärende.
För att råda bot på detta har en del kommuner infört ett kommunalt kontaktcenter, dit alla samtal
kopplas och där medborgaren direkt får hjälp med sitt ärende. Jag ledde mellan 2009 och 2011 ett
projekt vid namn Innoveta, som studerade uppbyggnad och införande av kommunala kundcenter. Det
finansierades gemensamt av Vinnova, Sambruk (en kommunal samarbetsorganisation) och Jayway (en
mjukvarufirma, som utvecklade ett IT-stöd för kommunala kundcenter). Följande är ett utdrag ur projektets slutrapport.
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16.1.2.1

Varför ska man ha kundcenter?

Den främsta anledningen att ha kundcenter är en ökning av medborgarservicen och då främst tillgängligheten. I snitt blir endast hälften av alla samtal till kommunen besvarade i den meningen att medborgaren får ett adekvat svar på sin fråga. Inom vissa områden är det ännu värre, vi har sett exempel
inom äldrevården där svarsprocenten varit så låg som 20%. Med ett kundcenter undanröjs dessa problem och medborgarna får i över 90% av fallen svar på sina frågor och ärenden. Det finns också en
effektivitetsaspekt, nämligen att högt utbildade handläggare ska ägna sig åt kvalificerad handläggning,
inget annat. Med ett kundcenter får handläggarna på fackförvaltningen mer sammanhängande tid för
handläggning, man kan dessutom planera sin dag bättre om man inte har någon telefontid att ta hänsyn till. Vi har inte hört talas om någon friställning eftersom kundcentrets personal till absolut största
delen rekryterats från förvaltningarna. Men det kan hända på längre sikt. Det finns också tre viktiga sidoeffekter, som på sikt kan ha mycket stor betydelse för kommunen. Den ena är att alla frågor, ärenden och klagomål samlas på ett ställe och man kan sammanställa mycket värdefull statistik och i god
tid upptäcka problem i kommunen. Den andra handlar om kommunens webb och förbättringar av
den. KC-handläggarna jobbar med den hela tiden, de vet vad medborgarna frågar om och kan ge goda
tips om hur hemsidan görs ännu bättre så att medborgarna hittar önskad information lättare. Den
tredje effekten är möjligheten att utveckla e-tjänster, där KC-handläggarna har överblick och kunskap
om vad som kan hanteras digitalt
16.1.2.2

Hur utvecklar man ett kundcenter?

Den viktigaste förutsättningen för att utveckla ett kundcenter är att någon av kommunens högre chefer brinner för idén och att det finns rimlig politisk enighet. Helst bör också majoritetens kommunalråd
brinna för idén. Inte heller är det fel om någon annan eldsjäl driver det internt. Om detta är för handen måste idén säljas till förvaltningarna och de måste inse vilken nytta man kan ha av ett kundcenter.
Allt detta tar tid. Ett stöd för idén att utveckla ett kundcenter är en fastslagen e-strategi, som pekar på
behovet av ökad medborgarservice. I denna e-strategi ingår en kanal-strategi, som betonar vikten av
att medborgaren kan kontakta kommunen på en mängd olika sätt (e-post, chat, brev, telefon, fax, chat,
etc.) och alla sätten ska fungera lika bra. Vanligtvis brukar man börja med en förstudie, ofta med konsulthjälp, gör samtalsmätningar och konstaterar att det finns ett stort behov av kundcenter. En pilotversion införs, som bara berör några förvaltningar och efter ytterligare något år införs det i full skala.
En viktig aktivitet vid utvecklingen av ett kundcenter är processanalysen, där man går genom förvaltningarnas ärenden och föreslår vilka som ska behandlas i kundcenter. Man går genom varje ärende
och försöker slimma hanteringen. Ett exempel är ”anmälan om barnomsorg” som i en av våra kommuner tog 26 min att handlägga innan kundcentret infördes, men där klarade man av det på ca 6 min.
För att avgöra vilka ärenden som lämpar sig för kundcenter kan man använda sig av den s.k. ROSAklassificeringen. Den delar in ärenden i sex olika klasser av ökande svårighetsgrad från besvarande av
enkla frågor till avancerad, bedömande handläggning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Information och upplysning
Vägledning och rådgivning
Administrativa förberedelser
Rutinmässig och regelstyrd handläggning och beslut
Verksamhetsspecifika förberedelser (utredningar)
Värderande handläggning
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Den fyra första klasserna anses vara lämplig för ett kundcenter och de omfattar ungefär 80% av alla
ärenden.
Vidare behövs en utbildning av de personer som ska arbeta på kundcenter. Det behövs utbildning
både i hur de enskilda ärendena och frågorna behandlas och hur det IT-stöd som finns hanteras. Som
en allmän introduktion till utveckling av kundcenter är det lämpligt att deltagarna går en e-cirkel som
Innoveta har utvecklat. En annan viktig utbildning handlar om samtalsteknik, hur KC-handläggaren kan
styra ett samtal, behandla en arg och uppretad medborgare och få vederbörande att känna sig nöjd
och positiv. Nära förknippat med utbildningen är en attitydförändring, där man ser kommunen som ett
serviceorgan åt dess medborgare. Kommunen ska möta medborgaren på medborgarens villkor, det är
inte medborgaren som ska möta kommunen på kommunens villkor!
16.1.2.3

Hur inför man ett kundcenter?

Det finns olika strategier för att införa ett kundcenter där de två ytterligheterna i princip handlar om
formaliserad och informell. Formaliseringsstrategin innebär att den information som KC-handläggarna
behöver för att besvara medborgarnas frågor och ärenden formaliseras i checklistor, som är noggranna
och detaljerade beskrivningar av vad handläggaren ska göra för varje ärendetyp. Dessa ska KChandläggarna följa. Checklistorna utvecklas och underhålls av förvaltningarna i samarbete med kundcentret. Den informella strategin innebär att KC-handläggarna har allt i huvudet. De söker relevant information på kommunens hemsida, intranät eller i fackförvaltningarnas specialiserade system. Varje
individ bygger upp en egen kunskapsbank ”i huvudet”. Man använder i princip inga checklistor utan har
allt i huvudet. En tredje strategi, som dock aldrig provats är att outsourca hela kontaktcentret till en
extern aktör. I så fall måste man ha extremt detaljerade och aktuella checklistor.
Organisatorisk sett brukar kundcentret placeras under kommunstyrelsen, eventuellt tillsammans med
någon medborgarservice-organisation. Det viktiga är att man på ett naturligt sätt kan röra sig mellan
förvaltningarna. Kostnaderna för kundcenter kan debiteras på lite olika sätt. Det vanliga är att kostnaderna tas centralt utifrån någon mer eller mindre tydlig schablon. Det medför att fackförvaltningarna
får mindre resurser men också mindre arbete. Ett annat sätt är att använda ett interndebiteringsförfarande där fackförvaltningen betalar i stort sett för varje ärende som KC utför för dess räkning.
En viktig sak är det alltid är fullkomligt kristallklart vem som äger ett ärende. Om det ska flyttas från KC
till fackförvaltningen är det otroligt viktigt att det sker ett tydligt överlämnande så att båda parterna ser
det. Annars kommer förr eller senare ärenden att tappas bort.
Kundcentret behöver en del tekniska stödsystem. För det första är det viktigt med en telefonväxel
som klarar nummerval, köhantering och kompetensstyrning. Men det behövs också ett internt stödsystem för att registrera kundcentrets arbete. Detta kan vara ett ärendehanteringssystem, som förmodligen har ett antal funktioner KC inte behöver och kanske saknar någon. Vi har sett vanliga e-mail-listor
användas för kontakten mellan förvaltning och kundcenter, vi har sett ett crm-system användas, men
inte heller det har varit särskilt användbart. I Innoveta-projektet har vi tagit fram ett open-source baserat system, Streamflow, som på ett enkelt sätt kan anpassas till varje kommuns behov. Det bygger på
en generell plattform på vilken man bygger specifika e-tjänster.
16.1.2.4

Vilka blir konsekvenserna?

I denna fråga är det svårt att uttala sig med 100% säkerhet, men vi ger i varje fall lite indikationer. Det
har gjorts många undersökningar av call-center i traditionell verksamhet och i många fall har det visat
sig vara väldigt detaljstyrt och reglerat arbete, som i stort sett har bestått av att läsa högt ur olika tal46
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manus. Arbetsmiljön innebär stress, övervakning och rutinarbete och ofta är sådant call-center utlokaliserat till låglöneländer. Så är det dock inte inom den kommunala världen i Sverige; här ser kundcentret
annorlunda ut. Man skulle kunna tänka sig att det vid den formella strategin ledde till styrt och kontrollerat arbete med hög utbytbarhet mellan medarbetarna, men det har inte visat sig – ännu ska man
kanske tillägga. Vi har träffat på handläggare som klagade på stress i arbetet, men inte direkt på vare sig
övervakning eller alltför mycket rutinarbete. Möjligheterna finns där dock, även om de inte används.
Arbetet i ett kommunalt kundcenter går förmodligen inte att formalisera på samma sätt som callcenter i vissa privata företag. Ser vi på den informella strategin så är processerna på kundcentret
mycket mer diffusa och handläggarna arbetar mycket mer efter egen kunskap. Man går in i förvaltningarnas system och registrerar och handlägger ärenden där. Det blir ett mycket mer utmanande arbete,
där handläggaren hela tiden ställs inför nya problem och måste tänka ut lösningar på dessa. Det kräver
en god intern kommunikation där man hjälper varandra och försöker hitta så bra lösningar som möjligt.
En annan konsekvens är revirtänkandet mellan fackförvaltning och kundcenter. Fackförvaltningen är
alltid tveksam till att släppa från sig resurser även om man kan se en klar fördel. Vi har på samtliga ställen hört talas om häftiga revirstrider, men efter några månader har samarbetet blivit bättre. Det nog
viktigt att låta varje förvaltning ta införandet i sin egen takt. Ett annat sätt att minska revirtänkandet är
att förankra idén om kundcenter hos förvaltningscheferna men det är en process som tar lång tid. Vi
har hört en förmodan om att handläggarna på fackförvaltningen gärna ser vissa avbrott i ett annars
mentalt ansträngande arbete och därför gärna har en del kundkontakter. För medborgarna har det
blivit bättre service, främst då i form av tillgänglighet. De mätningar som gjorts visar att över 90% av
medborgarna är nöjda med kundcentret. Det innebär också att ärenden av samma typ behandlas lika,
något som en del medborgare kan bli uppbragta över eftersom de tidigare haft en egen ”gräddfil” in
till den aktuella handläggaren. Tonvalsystemet som man i regel inför kan vara svårt att hantera, speciellt för äldre människor och därför har man i Stockholm infört ett speciellt nummer till äldreomsorgen:
”Äldre direkt”.
En annan sak, som indirekt kommer medborgarna tillgodo är den feed-back KC ger till
kommunens webb-master så att hemsidan kan
bli bättre. Även det faktum att alla ärenden registreras gör att kommunen får bättre överblick
över vad medborgarna efterfrågar och kan öka
servicen inom detta område. Slutligen kan man
tro att kundcentret påskyndar utvecklingen av
e-tjänster så att medborgarna själva kan betjäna
sig i större utsträckning. Det ökar tillgängligheten ytterligare så att vi får en sann 24h-myndighet.
Figur 9 Arbetsresultatet vid ett KC vid olika driftsform
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Offentlig förvaltning kännetecknas ju av lika behandling av alla, strikt regelstyrning och efterföljande av samtliga regler. I Figur 9 har jag försökt
illustrera detta genom att indikera hur servicekvaliteten, definierad enligt ISO förmodas bli vid
de olika driftsformerna. Med kvalitet enligt ISO,
menar jag att samtliga processer ska vara väl
dokumenterade, att det ska finnas system som
säkrar att de följs etc. Kort sagt, ISO 9000certifiering av arbetet. Mot denna dimension
ställer vi styrning och kontroll samt medarbetarinflytande. Man kan förmoda att den
outsourcade arbetsmiljön blir sämst, medan
den informella blir bäst.

Figur 10 Medborgarnas upplevelse vid olika driftsformer

Om vi nu istället funderar på produkten, dvs. den service medborgarna får, så kan man förmoda att
resultatet blir det omvända. När man använder strikta talmanus upplever medborgarna detta som besvärligt och onödigt komplicerat, medan de mera fria formerna i den informella driftsformen tillåter en
mycket mer personlig service. Se Figur 10
Vilken driftsform som ska väljas är omöjligt att säga, det beror på varje kommuns unika situation. Det
viktiga är att man tänker genom valet noga och inser vilka konsekvenser det kan innebära.
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