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Sverker Gustavsson

Delegation eller blandad författning?

De europeiska ländernas offentliga sektorer är i dag vida större och mer 
sammanflätade än de var före 1914. Av verksamheten inom ett land är 
uppemot hälften finansierad genom skatter och avgifter. Före första världs
kriget uppgick denna andel sällan till mer än tiondel. Samtidigt har inte 
bara ländernas näringsliv utan också deras politik, rättsskipning och för
valtning gjorts alltmer ömsesidigt beroende av varandra.

Kombinationen av inomstatlig socialisering och europeiskt samgående 
aktualiserar en grundläggande författnings och förvaltningspolitisk fråga. 
Utövas den alltmer omfattande och sammanvävda offentliga makten på 
delegation? Är med andra ord det mest fruktbara antagandet, att all makt 
sist och slutligen utgår från de europeiska statsfolken? Eller är det också 
efter det demokratiska genombrottet fråga om blandad författning? Mellan 
1815 och 1914 stod mot varandra en vald folkrepresentation och en kunga
makt av Guds nåde. Vad innebar det demokratiska genombrottet med hän
syn till detta? Kom monarkin att ersättas av teknokratin som motstående 
grundinstans? Eller kom principen om folksuveränitet att ensam prägla för
fattnings och förvaltningspolitiken?

Ländernas grundlagar besvarar bara ytterst formellt dessa spörsmål. 
Ordalydelsen är som regel att ”all” offentlig makt utgår från folket. Sam
tidigt är det just precis detta som är frågan. Vad talar för att utvecklingen 
efter 1918 mest fruktbart kan och bör tolkas som delegation respektive att 
idén om blandad författning är mer klargörande?
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Delegation
Visserligen förvaltas stora delar av våra dagars offentliga makt utom räck
håll för regeringar och parlament. Visserligen underkastar vi oss ett alltmer 
europeiskt beslutsfattande. Någon avgörande gränslinje är ändå inte över
skriden, anser den som menar att det fortfarande rör sig om delegation. Den 
yttersta beslutanderätten går att utnyttja för att återkalla de befogenheter, 
som ländernas valmanskårer provisoriskt har lämnat ifrån sig. Teorin om 
att offentlig makt kan delegeras utan att vi för den skull eftersätter prin
cipen om demokratisk ansvarighet låter jag här Kaare Strøm1 och Peter 
Lindseth2 företräda.

Motsatsen till antagandet om delegation är antagandet om blandad för
fattning. Denna motstående idé behöver tolkas och preciseras, för att vi 
bättre skall förstå vad en delegationsteoretiker vänder sig emot.

Inom ramen för de senaste hundra årens europeiska demokratidebatt3 
blir den precisering mest fruktbar, som innebär att vi ställer vad jag vill 
kalla en inomdemokratisk mot en konfrontativ tolkning. Uttrycket makt
delning har gjort en lång och erfarenhetsmättad resa genom seklerna.4 Den 
viktigaste lärdomen av den resan är enligt min mening fruktbarheten av att 
skilja mellan två huvudbetydelser.5 En första tolkning är att den med prin
cipen om folksuveränitet fullt förenliga tanken om att maktens olika delar 

1 Kaare Strøm, ”Parliamentary democracy and delegation”, s. 55–106 i K. Strøm, W. C. Mül
ler & T. Bergman, eds., Delegation and accountability in parliamentary democracies (Oxford 
University Press, 2003).
2 Peter L. Lindseth, Power and legitimacy – reconciling Europe and the nation-state (Oxford 
University Press, 2010). Ett ”special book symposium” om detta arbete med inlägg av Türkü
ler Isiksel, Stefano Bartolini och Bruno de Witte samt en replik av författaren finns i European 
Constitutional Law Review, 2012, 8(1): 128–164.
3 JanWerner Müller, Contesting democracy – political ideas in twentieth-century Europe 
(New Haven, CT: Yale University Press, 2011).
4 Grundläggande framställningar är Maurice J. C. Vile, Constitutionalism and the separation 
of powers (Oxford: Clarendon Press, 1967) och Alois Riklin, Machtteilung – Geschichte der 
Mischverfassung (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2006).
5 För denna uppfattning om vad som är mest fruktbart se Barry Holmström, Domstolar och 
demokrati – den tredje statsmaktens politiska roll i England, Frankrike och Tyskland (Uppsala: 
Acta Universitatis Upsaliensis, 1998), s. 23–54 och min uppsats ”Varför blandad författning?” 
s. 36–50 i M. Anthonsson och S. Jagers, red., Rätt grönt – vänbok till Lennart J. Lundqvist 
(Göteborg studies in politics 120, 2009) samt Jeremy Waldron, Separation of powers or divi-
sion of power? (New York University School of Law: Public Law & Legal Theory Research 
Paper Series Working Paper No. 1220, 2012) och Nicholas W. Barber, The separation of 
powers and the British constitution. (University of Oxford: Legal research paper series, Paper 
No 03/2012).
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funktionellt och nivåmässigt separeras med avseende på legislativ, exeku
tiv, judiciell och administrativ maktutövning federalt, nationellt, regionalt 
och kommunalt. En andra tolkning är blandad författning. Enligt denna 
grundtanke utgår inte ”all” makt från folket utan folkmakten förenas med 
”ickemajoritära” legitimitetsanspråk grundade på principerna om ärftlig 
monarki eller sakligt bestämd teknokrati.

Den amerikanska, brittiska och franska debatten från 1700talet och 
framåt har genomgående handlat om en uppdelning av folksuveräniteten. 
Problemet har antagits vara att på lämpligt sätt skilja mellan lagstiftande, 
verkställande och dömande makt samt att mot varandra ställa principerna 
om förbundsstat och enhetsstat med varierande inslag av regional och kom
munal självstyrelse. Oavsett alla andra skillnader har förutsättningen varit, 
att all offentlig makt utgår från folket. Problemet har antagits vara att dela 
i betydelsen separera den allomfattande makt som härflyter ur folksuverä
niteten. Alternativet är att dela i betydelsen förena den makt som kommer 
ur folkrepresentationen med den vars legitimitetsanspråk grundar sig på de 
”ickemajoritära” rättsgrunderna monarki respektive teknokrati.

Tolkningen av dela i den inomdemokratiska betydelsen av att separera är 
förutsättningen för antagandet om delegation. Enligt denna precisering av 
maktdelningstanken rör det sig om ett praktiskt problem, som alla demokra
tier på det ena eller andra sättet måste lösa. Det är bara tolkningen av dela 
i den konfrontativa betydelsen av blandad författning, som han eller hon 
motsätter sig. Så gör vederbörande på grund av att valmanskåren i det fal
let bara är en av flera uppdragsgivare. Från napoleonkrigen fram till första 
världskriget var flertalet europeiska länder konstitutionella monarkier med 
starkt begränsad rösträtt. Poängen var den här aktuella, nämligen att all 
offentlig makt inte utgick från folket utan till en del var betingad av principen 
om monarki. Den ärftlige monarken av Guds nåde gjorde inte bara anspråk 
på den verkställande utan också på den dömande makten samt i vissa fall 
också – som fallet var i 1809 års svenska regeringsform – på den lagstif
tande makten tillsammans med parlamentet. Från detta utgångsläge innebar 
det demokratiska genombrottet en övergång från blandad författning till en 
funktionsuppdelad folksuveränitet grundad på allmän rösträtt.

Uppfattat mot denna bakgrund är talet om ”ny” maktdelning provo
cerande. Den som menar att delegationsbegreppet fortfarande fångar det 
väsentliga i vad som har inträffat frågar efter beskaffenheten hos det ”nya”. 
Rör det sig ett modifierat sätt att separera olika delar av folksuveräniteten? 
Eller är det ”nya” en konfrontativ delning av den offentliga makten – inte 
med en kung eller kejsare av Guds nåde utan med en nationellt och euro
peiskt framvuxen teknokrati? Då utgår inte längre all offentlig makt från 
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folket. En del av densamma grundar sig i stället på expertavgöranden enligt 
teorin för vad Robert Dahl kallar väktarstyre.6

Kaare Strøm framställer parlamentarismen som ett av två huvudsakliga 
sätt att kombinera uppdrag och ansvar inom ramen för folksuveräniteten. 
Det centrala är existensen av en dubbelriktad delegations och ansvarskedja. 
Det väsentliga fångas med hjälp av bilden av en serie länkar, som förbinder 
väljare, parlamentsledamöter, regeringsledamöter och anställda tjänstemän 
– inte bara nerifrån och upp utan också uppifrån och ner. Uppdragen löper 
först från väljarna till parlamentet och sedan vidare till regeringen och från 
denna till en väldig kår av tjänstemän, som utför vad de lagstiftande och 
verkställande instanserna bestämmer. Den kedja som löper åt andra hållet 
förmedlar krav på att ta ansvar på ett sätt som motsvarar givna uppdrag. 
Tjänstemännen är ansvariga inför regeringen, regeringen inför parlamentet 
och dess ledamöter inför valmanskåren.

Fördelen med parlamentarism är enligt Kaare Strøm den relativa hand
lingskraften och den tydliga uppdelningen mellan regering och opposition, 
som gör det lättare för väljarna att utkräva ansvar för politiken som helhet. 
Nackdelen är bristen på genomskinlighet. Väljarna har svårt att överblicka 
och påverka beslutsfattandet inom specialiserade sakområden.7

Att jämföra den parlamentariska maktfördelningen med motsvarande 
fördelning inom ett presidentiellt och federalt system, är självfallet av stort 
principiellt intresse. Men den sidan av saken låter jag här vara. Huvudsaken 
i detta sammanhang är hur Kaare Strøm framställer delegations och ansvar
skedjans tredje led – hur regeringen delegerar verkställigheten till tjänste
männen (civil servants). Denna kategori är i modellen odifferentierad. Där 
återfinns inte bara de tjänstemän, som är anställda inom departement, för
valtningsmyndigheter och domstolar utan också de som är verksamma inom 
sjukvård, omsorg, undervisning, skolor, universitet och kulturinstitutioner. 
Hans analys blir på det sättet övergripande. Samtidigt reser han frågan om 
vad som skiljer tjänstemän, som vägleds av offentligrättsligt upprätthållna 
regler jämfört med sådana som huvudsakligen vägleds av sitt professionella 
yrkeskunnande.

6 Robert A. Dahl, Democracy and its critics (New Haven, CT: Yale University Press, 1989). 
Där utvecklar han, s. 52–79, innebörden av ”guardianship” som ett tredje grundbegrepp vid 
sidan av ”anarchy” och ”democracy”.
7 Denna jämförelse ligger till grund för samme författares tes om att de nordiska statsskicken 
är på väg bort från ren parlamentarism till en mer svårgenomskinlig och svårpåverkad europe
isk och teknokratisk inbäddning. Torbjörn Bergman & Kaare Strøm, ”The Nordics – demand
ing citizens, complex polities”, s. 356–388 i T. Bergman & K.Strøm, eds., The Madisonian turn 
– political parties and parliamentary democracy in Nordic Europe (Ann Arbor, MI: University 
of Michigan Press, 2011).
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Det demokratiska genombrottet är starkt förknippat med ett opolitiskt 
tjänstemannaideal, skriver Kaare Strøm. ”Since civil service reforms were 
introduced roughly a hundred years ago, many European bureaucracies have 
harboured strong traditions of nonpartisanship.” Regeringsledamöter och 
statens många tjänste män har inte självklart samma grundläggande inställ
ning. En delegation utan eget diskretionärt utrymme för dem som verkställer 
den beslutade politiken försvåras ytterligare av att de icke förtroendevalda 
har anställningstrygghet och därigenom är jämförelsevis immuna mot det 
slags huvudsaklig åsiktsöverensstämmelse, som antagandet om delegation 
förutsätter. En annan sida av samma sak är att de politiska partierna ingen 
roll har att spela för hur det tredje ledet i delegations och ansvarskedjan han
teras. Skillnaden är i det avseendet mycket stor jämfört med vad som gäller de 
båda föregående leden i kedjan. Parlamentariska majoriteter kan omvandlas 
till sin motsats och regeringar kan tvingas avgå som konsekvens av valutslag. 
Tjänstemännen fullföljer sina arbetsuppgifter oavsett den lagstiftande och 
exekutiva maktens demokratiska majoritetsunderlag.8

Kaare Strøms tolkning av tesen om delegering lider vid närmare påseende 
av två brister. Den ena är att han vid byggandet av modellen bortser från den 
europeiska sammanflätningen. Han renodlar idén om en delegations och 
ansvarskedja ända därhän, att det självstyrande landet är helt utan relatio
ner med kringliggande länder. Den andra bristen – som syns särskilt tydligt, 
om vi håller fram vad företrädarna för den motstående tesen om blandad 
författning säger – gäller det odifferentierade tjänstemannabegreppet. Dess 
breda avgränsning gör honom blind för skillnaden mellan sådana tjänste
män, vars verksamhet är delegerad genom lagstiftning och sådana som får 
sig uppgiften tilldelad på grundval av en informell förlitan på ett självregle
rat yrkeskunnande hos de stora personalgrupper, som medborgarna möter 
inom vård, utbildning, forskning och kulturella institutioner av skilda slag.

Förvaltningshistorikern Peter Lindseth företräder samma grundtanke 
som Kaare Strøm. Men han går tillväga på ett annat sätt. För Kaare Strøm 
är delegation lösningen på ett principiellt beställarutförarproblem, som han 
antar att alla demokratiska system måste hantera. Som historiker anlägger 
Peter Lindseth ett längre – men samtidigt inte fullt så anspråksfullt – per
spektiv. Utgångspunkten för honom är det styrningsproblem, som statsled
ningarna hade att hantera under första världskriget och sedan ställdes inför 
under mellankrigstiden. Dessa bröt vid den tidpunkten med den tidigare 
som helig ansedda skillnaden mellan lagstiftande och verkställande makt
utövning. Så skedde genom delegation, ramlagar och en alltmer fristående 

8 Strøm, a.a., s. 92 f (cit. s. 92).
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förvaltning. De problem man stod inför hade blivit alltför stora och kompli
cerade för att kunna hanteras enbart genom lagstiftning och ett förbud mot 
att delegera den normgivande makten. Det krävdes ett vidgat utrymme för 
administration och professionalism.9

Efter andra världskriget återupplivades denna metod i syfte att möjlig göra 
återuppbyggandet av industrier, kommunikationer, bostäder och gemen
samma inrättningar samt för att motsvara det sociala och demokratiska 
behovet av välfärdsstater efter det fruktansvärda som hade inträffat. Det 
europeiska samgåendet innebar från förvaltningspolitisk synpunkt att gå 
vidare längs den linje, som på allvar hade börjat beträdas trettio år  tidigare. 
Att av praktiska och politiska skäl delegera till myndigheter, sammanslut
ningar och yrkesutövare av skilda slag blev efter 1945 huvudregel.

Grundläggande var insikten om att staterna inte längre enbart bestod av 
förtroendevalda och domare. Efter 1945 tillkom att statsledningarna – för 
att motverka det slags nedbrytande utveckling, som hade lamslagit mellan
krigstidens demokratier – valde att stärka sig själva genom att låta sig flätas 
samman. På motsvarande sätt som den brittiske historikern Alan Milward10 
hävdar Peter Lindseth, att unionen inte är ett författningspolitiskt utan ett 
förvaltningspolitiskt projekt. För att stärka det egna landets förmåga behö
ver dess delegations och ansvarskedja utsträckas och flätas samman med 
andra medlemsländers motsvarande kedjor. Talet om demokratiskt under
skott är bara relevant, om unionen tolkas som en förbundsstat i vardande. 
Tolkas den i stället som en förvaltningsunion reduceras problemet till att 
”bara” gälla parlamentens, regeringarnas, myndigheternas och domstolar
nas förmåga att legitimera gjorda delegationer och hävda den nationella 
författningens slutliga överhöghet. De förtroendevalda politikerna måste 
kunna aktivt försvara alla de tolkningar av gällande rätt, som görs i förvalt
ningens många olika kapillärer och med stöd av unionsmakten.11

Det rätta sammanfattande perspektivet på all den maktutövning, som 
sker på stor distans från den parlamentariska makten, är i stället, framhål
ler Peter Lindseth, att det rör sig om en fullt avsiktlig och provisoriskt upp
rätthållen frånkoppling (disconnect). Såväl inomstatligt som mellanstatligt 
handlar det om att genom förmedlad (mediated) legitimitet kunna försvara 
denna frånkoppling av den ena länken efter den andra i en teoretiskt an 

9 Lindseth, a.a., 33–60.
10 Alan S. Milward, The European rescue of the nation-state (London: Routledge, 1992).
11 Lindseth, a.a., s. 61–132.
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tagen kedja, som löper hela vägen från nationella valmanskårer till juridiska 
och administrativa avgöranden i det enskilda fallet. ”This sort of mediated 
legitimacy provided the foundation for a workable reconciliation of histori
cal notions of representative government … with the executivetechocratic 
reality of the adminstrative state after 1945.”12

Det europeiska unionsprojektet är med andra ord inget principiellt nytt 
utan ytterligare ett inslag i en övergipande historisk strävan att göra den 
allmänna rösträtten och den politiska friheten praktiskt hanterlig. Restau
rationen efter andra världskriget hade som ledmotiv att göra tillämpningen 
av principen om folksuveränitet mer begränsad än den hade varit under 
mellankrigstiden.13 Den alltför doktrinära tolkningen av idén om folksuve
ränitet hade på ett förödande sätt kunnat utnyttjas av demokratins mot
ståndare. Övergripande sker denna restauration av 1918 års idéer genom 
att makt flyttas från den politiska till den administrativa sfären. Myndig
heter, domstolar och centralbanker utövar statliga befogenheter på större 
armlängds avstånd från den på allmän rösträtt grundade statsledningen.

Den poäng, som Peter Lindseth särskilt vill göra jämfört med Kaare Strøm, 
är att legitimitet antas kunna hålla samman statsskicket oberoende av möjlig
heten till faktisk kontroll. Verksamheten inom en rättsligt och professionellt 
styrd institution antas genom sin opåverkbarhet snarare än genom sin öppen
het för demokratisk påvekan kunna vara mera respekterad än om den tolkas 
som driven av en parlamentarisk styrningskedja.

Att legitimitet inte förutsätter kontroll gäller såväl inomstatligt som mel
lanfolkligt. Det är vad Peter Lindseth avser, när han menar att delegation 
föreligger även när uppdragsgivarna fullt avsiktligt ordnar, så att demokra
tiskt ansvar inte kan utkrävas. Huvudmannen behöver inte sakligt kunna 
kontrollera hur delegationen används.

”… any shifts in authority to the EU must still be reconciled with historical 
understandings of democratic selfgovernment on the national level, in pre
cisely the way that the history of administrative governance teaches us. This 
reconciliation is grounded in the concept of delegation; it is operationalized 
through mediated legitimacy; and it (sometimes) requires the imposition of del
egation constraints to preserve the democratic and constitutional character of 
the state.14

12 Lindseth, a.a., s. 90.
13 Detta är en huvudsynpunkt även hos JanWerner Müller (not 3), s. 125–170.
14 Lindseth i European Constitutional Law Review (not 2), s. 160.
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Sist och slutligen blir huvudsynpunkten, att huvudmannen för delegations 
och ansvarskedjan är den som kan ändra författningen. Om medborgarnas 
förtroende inte skall förflyktigas, sammanfattar Peter Lindseth på motsva
rande sätt som Kaare Strøm, behöver statsledningarna kunna begagna sig 
av sin principiella överhöghet – inte bara för att delegera utom omedelbart 
räckhåll utan också för att makten i yttersta konstitutionellt nödfall skall 
kunna föras tillbaka.

Blandad författning
Mot den av Kaare Ström och Peter Lindseth företrädda delegationsteorin 
reagerar de som menar sig företräda en ”ny”15 form av maktdelning. Detta 
under senare år tillkomna uttryck för den klassiska idén om blandad för
fattning påminner om teorin för det statsskick som mellan napoleonkrigen 
och första världskriget kallades konstitutionell monarki. Men nu är det inte 
den gudomliga nåden som står mot folkmakten. Ledstjärnan är ett ”nytt” 
slags auktoritet. Det som åsyftas är en inriktning på det allmänna bästa, 
som i kraft av att vara intellektuellt genomarbetad effektivt kan motstå den 
styrning, som härrör från de demokratiskt ansvariga.

Också våra dagars uttryck för idén om blandad författning är konfrontativ 
i den meningen, att dess företrädare inte konsekvent tänker sig landets val
manskår som ”ägare” av och därmed uppdragsgivare för all offentlig verk
samhet. Grundantagandet är tvärtom att all offentlig makt inte utgår från 
folket. Det centrala är inte hur makten att lagstifta, budgetera, förvalta och 
skipa rätt fördelas, huruvida statsskicket är parlamentariskt eller karaktären 
av de federala inslagen. Alla sådana nyanser är för de ”nya” maktdelnings
teoretikerna av underordnad betydelse. Genom att tolka maktdelning som 
blandad författning är det principen om en allsmäktig folksuveränitet  som 
man underkänner. Den genom fria val uttryckta folkviljan måste i grunden 
ifrågasättas och inte bara tekniskt fördelas mellan olika organ och nivåer. 
Det kräver att man räknar med en alternativ normkälla vid sidan av den som 
uttrycks genom förekomsten av allmän rösträtt, legitim opposition, yttrande
frihet och föreningsfrihet.

15 Den som först använde uttrycket förefaller ha varit Bruce Ackerman i uppsatsen ”The new 
separation of powers”, Harvard Law Review, 2000, 113(3): 642–729. Han ställer där den 
”gamla” amerikanska maktdelningen, det vill säga presidentstyret, mot den ”nya” europeiska 
parlamentarismen. Hans analys är högintressant men gäller en annan debatt än den motsätt
ning mellan delegation och blandad författning, som jag här undersöker och som inte sam
manfaller med skillnaden mellan presidentialism och parlamentarism.
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En maktdelningsteoretiker i den här avsedda ”nya” betydelsen anser 
det vara en illusion, att våra förtroendevalda kan ta tillbaka den utövande 
makten. Ländernas statsskick blev under loppet av 1900talet väsentligt 
annorlunda än vad det demokratiska genombrottets teoretiker förutsatte. 
Det är deras huvudsynpunkt. Den under 1800talet praktiserade idén om 
delning av makten mellan kung och folk16 kom inte att avlösas av något 
konsekvent genomfört folkstyre. Det som i stället kom att etableras var en 
annorlunda blandad författning. Nu var det inte längre med en monark av 
Guds nåde som valmanskår och folkrepresentation delade makten. I stället 
kom makten att delas mellan å ena sidan ländernas förtroendevalda och å 
andra sidan en teknokrati, som verkar med stöd av saklig och internationell 
auktoritet.

För den som vågar se verkligheten i ögonen har frågan därmed blivit, 
menar våra dagars företrädare för blandad författning, hur långt teknokra
tin kan göra anspråk att vara en legitim källa med självförstärkande auk
toritet. Vilken avvägning mellan mesta och minsta möjliga utkrävande av 
demokratiskt ansvar är den mest ändamålsenliga, om avsikten är att sänka 
konfliktnivån och med största möjliga utsikt till framgång kunna tillgodose 
det allmänna bästa?17 Så ställer ledande företrädare som Eoin Carolan18 
och Frank Vibert19 frågan. Av delegationsteoretikerna besvaras motsvaran
de spörsmål genom att hänvisas till att principen om folksuveränitet sist och 
slutligen är överordnad – låt vara att legitimiteten till stora delar är förmed
lad och möjligheten till faktisk kontroll frånkopplad.

Tre spörsmål behöver besvaras för att få grepp om vad dessa sentida före
trädare för idén om blandad författning hävdar. Till att börja med kan det 
vara belysande att undersöka hur de tolkar den motstående idén om folk
suveränitet som ensam ytterste uppdragsgivare. Sedan intresserar mig hur de 
löser problemet om hur ansvar skall kunna utkrävas för en maktutövning, 
som inte sker på uppdrag av valmanskåren. För det tredje och slutligen blir 

16 För ett längre historiskt perspektiv på denna fråga se Reinhard Bendix, Kings or people – 
power and the mandate to rule (Berkeley, CA: University of California Press, 1978).
17 Som jag framhåller i mitt kapitel ”Putting limits on accountability avoidance”, s. 35–50 i 
S. Gustavsson, C. Karlsson & T. Persson, eds., The illusion of accountability in the European 
Union (London: Routledge, 2009) är det långtifrån självklart, att demokratiskt förtroendeval
da själva önskar mesta möjliga ansvarsutkrävande. De kan också se som sin uppgift att på ett 
trovärdigt sätt vilja skydda marknads och myntregimen och andra centrala inslag i den politik 
man önskar föra från störande inverkan av valrörelser, yttrandefrihet och föreningsfrihet.
18 Eoin Carolan, The new separation of powers – a theory for the modern state (Oxford Uni
versity Press, 2009).
19 Frank Vibert, The rise of the unelected – democracy and the new separation of powers 
(Cambridge University Press, 2007).
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min fråga vad som på ett filosofiskt plan ersätter idén om en gudomlig kunga
makt som alternativ huvudman vid sidan av folksuveräniteten.

När Eoin Carolan och Frank Vibert karaktäriserar den motstående teo
rin om delegation, använder de olika uttryck men avser detsamma. Delega
tionsteoretikerna tänker sig det offentliga maskineriet i mekaniska termer, 
framhåller Carolan. De som praktiskt fullföljer den antagna folkviljan är på 
ett principiellt plan misstrodda. Den dubbelriktade ansvars och delegations
kedja, som Kaare Strøm så ingående beskriver, framställer Carolan som en 
tänkt drivrem. ”The transmission belt theory of administrative bodies was 
conceived as a way of addressing the risk of partial or arbitrary rule.”20

Alltsedan 1918 har delegationsteoretikerna varit upptagna av risken för 
att idéer och intressen förvanskas på sin väg från ursprunglig artikulation 
till slutlig tillämpning. Tjänstemännens diskretionära bedömningar – som 
de grundar på vad de anser vara vetenskap och beprövad erfarenhet – har 
mera ansetts försvåra än underlätta ett fullföljande av väljarnas preferenser. 
Därför är delegationsteoretikerna så monomant upptagna av idén om en 
delegations och ansvarskedja. De ser ingen annan möjlighet att upprätt
hålla antagandet, att all offentlig makt utgår från folket och att maktutöv
ningen går att demokratiskt kontrollera, än att tänka sig en fiktivt obruten 
kedja av delegation och ansvar.

Frank Vibert framställer i stället motsidans teori om delegation som att 
folksuveräniteten fungerar som ett allsmäktigt och i sista instans ansvars
tagande överhuvud (overhead). Kritiken för bristande verklighetskontakt 
överensstämmer men den uttrycks på olika sätt av de båda företrädarna för 
den alternativa teorin om ”ny” blandad författning.

Karaktäristiken visar att företrädarna för teorin om blandad författning 
har god blick för den svaga punkten i ett resonemang, enligt vilken demo
kratin är frånkopplad men ändå kan legitimera.

According to the theory of the democratic overhead, functions can be delegated 
to the new institutions without a democratic loss because the unelected bodies 
function as agents for a democratic principal. The democratic principal can be 
defined either as a democratically elected minister in a government acting on 
behalf of the electorate, or as a legislature, or as the electorate itself.

If the idea of the democratic overhead actually works in practice, partici
pation in traditional democratic politics remains worthwhile and important, 
despite the shift of functions to the unelected, because voters decide on govern
ments whose ministers control the new institutions. Legislative assemblies also 
remain relevant because they have a role in setting the terms of reference of the 
new bodies and also can hold ministers to account for their oversight of them 

20 Carolan, a.a., s. 107.

13-02 Iustus Vänbok LM, 27 mars   128 2013-03-27   07.08



Delegation eller blandad författning?

119

too. Assemblies, in addition, can examine for themselves how the nonelected 
bodies actually perform.

The idea of the democratic overhead offers an approach both to the account
ability of the unelected bodies and to their democratic legitimacy. They are 
accountable in the last resort to ministers and to governments. Their legitimacy 
is a derived legitimacy. It is bestowed by the traditional institutions of democ
racy – the elected governments and parliaments.21

Kritiken antyds genom ordvalet i det sista av dessa tre citerade stycken. Hur 
mycket bevänt är det med ansvarsutkrävandet, menar Frank Vibert i polemik 
mot den enligt hans mening alltför glättade bild som Kaare Strøm och Peter 
Lindseth tecknar, om ämbetsmännen inte kan avsättas? Hur kan man alls tala 
om ”ansvar”, när ministrar och regeringar bara ”in the last resort” är ansva
riga? Vad Lindseth framhåller som delegationsteorins styrka – att legitimitet 
kan förmedlas utan att demokratiskt ansvar kan utkrävas – blir med Viberts 
nedlåtande sätt att formulera saken en ”härledd” legitimitet. Den ”bestås” 
de utsedda tjänstemännen, för att dessa till stöd för sin integritet inte skall 
behöva oroa sig för sina befattningar.

Eoin Carolan och Frank Vibert beskriver den motstående delegationsteo
rin i ordalag med inslag av sarkasm. Hur kan dess företrädare föreställa sig 
saken så orealistiskt? Kaare Strøm tänker sig, att offentligt anställda tjänste
män genomför vad förtroendevalda har beslutat. Länk för länk i kedjan 
blir legitimiteten alltmer uttunnad. Men förbindelsen mellan beställare och 
utförare bryts aldrig. Peter Lindseth ger upp idén om en obruten kedja. Han 
argumenterar i stället för att tjänstemännen på ett förmedlat sätt är demo
kratiskt legitimerade, trots att de från kontrollsynpunkt är frånkopplade.

Inget av delegationsteoretikernas olika sätt att beskriva förhållandet mel
lan lagstiftning, regeringsmakt, rättsskipning och förvaltning stämmer med 
vardagliga iakttagelser. Såtillvida har Eoin Carolan och Frank Vibert en 
nära till hands liggande poäng. Varken idén om en delegations och ansvar
skedja som sammanhållande drivrem eller föreställningen om ett demokra
tiskt överhuvud är empiriskt övertygande. Samtidigt blir frågan vad Caro
lan och Vibert i stället hävdar. Hur kan en rättsskipning och förvaltning, 
som inte sker på uppdrag av valmanskår, parlament och regering ändå mot
svara rimliga krav på ansvarighet?

Svaret ligger i vad som bäst uttrycks som skillnaden mellan uppdelad 
folksuveränitet och blandad författning. För Kaare Strøm och Peter Lind
seth utgår all makt från folket och separeras sedan mellan olika instan
ser och nivåer. För Eoin Carolan och Frank Vibert, däremot, tillkommer 

21 Vibert, a.a., s. 70.

13-02 Iustus Vänbok LM, 27 mars   129 2013-03-27   07.08



Sverker Gustavsson

120

en på annat sätt legitimerad offentlig maktutövning. Det är inte inför val
manskår, parlament och regering, som tjänstemännen är ansvariga. I stäl
let är det inför bästa möjliga argumentation inom respektive professionella 
yrkesgemenskaper. Sanning snarare än folkmajoritet är för den som företrä
der blandad författning den alternativa auktoritetskällan. Den alternative 
”ägaren” av den förvaltning det gäller är en tänkt allmänhet snarare än 
en kung av Guds nåde eller en demokratisk valmanskår. Skillnaden ligger i 
hur medborgaren förutsätts uttrycka sitt förtroende för de yrkesverksamma 
tjänstemännen och omvänt hur dessa säkerställer att de förtjänar folkets 
förtroende.

Enligt delegationsteorin är allmän och lika rösträtt, legitim opposition, för
eningsfrihet och yttrandefrihet avgörande för legitimiteten och ansvarigheten 
längs hela kedjan. Det gäller alltifrån hur valmanskåren utser förtroendeval
da politiker till tjänstemännens försök att i enskilda fall vara omdömesgilla 
utan att deras beslutsfattande är godtyckligt. Det offentliga beslutsfattandet 
får sitt folkliga erkännande genom medborgarnas förtröstan på att rättskip
ning och förvaltning kan ändras som en konsekvens av valutslag. Häremot 
svarar  tjänstemännens strävan att summan av alla deras ställningstaganden 
i enskilda fall så litet som möjligt skall skilja sig från hur de förtroendevalda 
uttrycker folkmajoritetens uppfattning. Genom detta antagande lyckas Kaare 
Strøm och Peter Lindseth hålla fast vid sin tes om att all offentlig makt ytterst 
utgår från valmanskåren och dess valda företrädare.

För Eoin Carolan och Frank Vibert, däremot, är tjänstemännen inom rätts
skipning och förvaltning inte ansvariga inför vare sig regering, parlament eller 
valmanskår. Utkrävande av ansvar är enligt Carolan ”the ability of one actor 
to demand an explanation or justification of another actor for its actions, 
and to reward or punish that second actor on the basis of its performance or 
its explanation.”22 Utifrån den tolkningen är det orealistiskt att tänka sig att 
enskilda kan ställa parlament och regering till svars. Ty det är bara mellan 
medborgaren och den specialiserade myndigheten, som motiverade tillämp
ningsbeslut kan förekomma.

Förtroendevalda organ har en direkt relation med valmanskåren. Men de 
är inte ansvariga inför den enskilde medborgaren på samma sätt som tjänste
männen. Förtroendevalda, som får sitt mandat till följd av valutslag och kan 
avsättas på grundval av sådana, ”do not act under an enforceable  obligation 
to explain or account for their individual decisions”.23 De tenderar följakt

22 Carolan, a.a., s. 151. Formuleringen är övertagen från Edward Rubin, ”The myth of accoun
tability and the antiadministrative impulse”, Michigan Law Review, 103 (8): 2073.
23 Carolan, a.a., s. 152.
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ligen att ta alltför mycket intryck av såväl överväldigande majoriteter som 
resurstarka minoriteter. ”Administrators, in contrast, are obliged to respond 
to each individual as a citizen entitled to equal respect and regard.”24

Genom att anställda tjänstemän inte behöver frukta för att bli avsatta 
kan de bättre än förtroendevalda politiker stå emot sakligt undermåliga 
önskemål. Grundvärdena opartiskhet och rationell ändamålsenlighet är 
lättare att tillgodose, menar Eoin Carolan och Frank Vibert, om ledstjärnan 
är minsta möjliga godtycke och största möjliga inriktning på det allmänna 
bästa – jämfört med om ansvarsutkrävande genom valutslag är ledstjärnan.

Gemensamt för Eoin Carolan och Frank Vibert är att de accepterar från
varon av demokratiskt ansvarskrävande och samtidigt är påtagligt frustre
rade över den bristfälligt utarbetade teorin för en sådan acceptans. Vi som är 
skeptiska till det empiriska stödet för delegationsteorin, menar de, har ingen 
tillräckligt klargjord uppfattning om vilken egenskap hos valmans kårerna, 
som gör dem lämpade att inte ensamma ta det yttersta ansvaret. Den andra 
sidan av samma sak är att vi heller inte har någon klar uppfattning om vil
ken roll valmanskårer, parlament och regeringar inom ramen för en på vårt 
sätt blandad författning bör spela. Vilken är teorin för dessa tre politiska 
företeelser i ett politiskt system, där vi anser att sakliga överväganden bör 
ha en författningspolitiskt tryggad ställning jämsides med folksuveränite
ten? ”A different approach has therefore to be taken in order to see how 
democratic practice and theory can adapt to the rise of the unelected.”25

Denna frustration leder mig över till frågan om vilken idé, som för en 
företrädare för antagandet om blandad författning ersätter den gudomliga 
nåden som motvägande auktoritetskälla. Det enkla sammanfattande sva
ret på detta spörsmål är yrkeskunnande. Inte bara rättsväsendet utan även 
sjukhusen, vårdhemmen, skolorna, universiteten, teatrarna, museerna och 
alla andra myndigheter förutsätts kunna bemannas av personer, som kan 
laga efter läglighet utan att för den skull handla godtyckligt.

Var och en av dessa olika arbetsplatser och yrkesgemenskaper har sin 
egen problematik att hantera i vad avser innebörden av omdöme, skön och 
diskretion. Men skillnaden är inte större mellan olika verksamhetsgrenar 
än att det i författnings och förvaltningspolitiskt avseende är berättigat 
att framställa godtyckesminimering som en minsta gemensam nämnare. Så 
blir det om vi likt företrädarna för blandad författning tänker oss, att tek
nokratin har ersatt monarkin som alternativ auktoritetskälla vid sidan av 
folksuveräniteten.

24 Ibid.
25 Vibert, a.a., s. 85.
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Utgångspunkten för Eoin Carolan och Frank Vibert är att legitimiteten 
hos ett system uteslutande präglat av folksuveränitet beror på varifrån mak
ten kommer snarare än hur godtyckesminimerande den utövas. ”Just as the 
actions of the absolute monarchs of old were justified by the assertion of an 
inherent moral entitlement to direct and dictate public policy, so the contem
porary majority claims superiority on the basis of what it is, rather than what 
it does.”26 Därför är det angeläget, sammanfattar Carolan, att ”the notion 
of nonarbitrariness organizes society in such a way that the individual is 
normatively acknowledged, structurally advantaged and institutionally pro
tected. It should thus serve as the principled foundation for the attempt to 
elaborate a theory of institutional justice for the administrative state.”27

Frank Vibert tänker mindre på maktutövningen i förhållande till den en 
skilde och mera på de förtroendevaldas predikament, när de försöker styra 
rättsskipning och förvaltning. Men det är på ett grundläggande sätt samma 
sak som han understryker, när han ställer frågan om hur moderna samhäl
len bäst tillgodoser behovet av kunskap obefläckad av ”majoritära” hänsyn:

… It involves an institutional distinction between these bodies, outside elec
tive politics, that have a special role in gathering and analysing information, 
bringing to bear relevant empirical knowledge, including navigating through 
contested areas, and those bodies, belonging to the elective politics, that bring 
ethical and political values to bear on the judgemental processes of democrat
ic societies. The same forces that enable an unelected central bank governor 
to speak with authority, so that markets listen, also devalue the words of an 
elected finance minister whose words might be regarded as spin and that can be 
discounted by markets … Much of the confusion in modern democratic practice 
arises then the institutional distinction is not observed

… In this world, unelected bodies are better than the elected alternatives as 
gatherers of information and mobilisers of empirical knowledge, less likely to 
conceal or distort information and more likely to be trusted than elected bodies 
as vehicles for dissemination of facts and sources of empirical judgement …28

Längre än till att förespråka denna åtskillnad mellan demokrati och tek
nokrati kommer inte Eoin Carolan och Frank Vibert. Därmed inte sagt att 
jag anser deras strävan vara missriktad. Vad som krävs, menar jag, är ett 
mindre historielöst och mer principiellt djupborrande sätt att nalkas frågan 
om grundantagandet kan vara delegation eller om det behöver ersättas med 
ny variation på den äldre idén om blandad författning.

26 Carolan, a.a., s. 95.
27 Carolan, a.a., s. 105.
28 Vibert, a.a., s. 165 f.
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Fyrgruppsteorin
Den lösning på problemet att förena demokratiskt och sakligt ansvar, som 
vare sig Kaare Ström, Peter Lindseth, Eoin Carolan eller Frank Vibert, med 
ett ord nämner är den av den amerikanske statsvetaren Don K. Price på 
1960talet formulerade fyrgruppsteorin. Den mekanism, som gör att sam
spelet mellan förtroendevalda, administratörer, professionella och grund
forskare i det moderna samhället hjälpligt fungerar, är enligt dennes mening 
”the twofold principle of freedom and responsibility”.29 Innebörden av 
denna växelverkan mellan å ena sidan avmystifiering och å andra sidan 
viljeinriktning sammanfattade Don K. Price – i Max Webers anda – som 
att det rör sig fyra samverkande ”stånd” grupperade längs ett kontinuum:

… the closer the estate is to the end of the spectrum that is concerned solely with 
truth, the more it is entitled to freedom and selfgovernment; and … the closer it 
gets to the exercise of power, the less it is permitted to organize itself as a corpo
rate entity, and the more it is required to submit to the test of political respon
sibility, in the sense of submitting to the ultimate decision of the electorate.30

Fyrgruppsteorin ger den ena yttergruppen, grundforskarna, rätt att förlita 
sig på sanningen, samtidigt som den andra yttergruppen, de folkvalda poli
tikerna, anses ha rätt att ifrågasätta vad grundforskarna och de mellanlig
gande ”stånden” anser vara rätt handlande. Nyanseringen är bestämd av 
två skenbart motstridiga farhågor. Den första är att beslutsfattarna faktiskt 
inte i tillräcklig grad vägleds av vetenskap och beprövad erfarenhet. Den 
andra är att de faktiskt gör detta med förödande resultat i fråga om bristan
de sinne för proportioner. Logiskt sett är dessa båda farhågor motsägande. 
Politiskt leder till de samma slutsats, nämligen att principen om folksuverä
nitet sist och slutligen måste vara bestämmande men modereras genom att 
sakligt ansvarstagande finns inbyggd i systemet.31

Som kritik av inte bara Eoin Carolan och Frank Vibert utan också av 
Kaare Strøm och Peter Lindseth vill jag hävda att de alla försummar att 
presentera sina respektive uppfattningar på det polemiskt mest fruktbara 
sättet. Ett mindre historielöst sätt att resonera är att ställa frågan om vilka 
skäl som talar för att överge fyrgruppsteorin till förmån för något av de 
båda antagandena om delegation eller blandad författning.

29 Don K. Price, The scientific estate (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1967), 
s. 136 ff.
30 Price, a.a., s. 137.
31 Price, a.a., s. 139. Skälen för denna ståndpunkt diskuterar jag i Debatten om forskningen 
och samhället – en studie i några teoretiska inlägg under 1900-talet (Uppsala: Almqvist & 
Wiksell, 1971), s. 37–57 och 172–178.
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Vetenskapspolitiskt är en ofta förekommande synpunkt, att sanningssö
kande och praktiskt handlande med tiden har integrerats. Därför går den 
”linjära” föreställning, som vägleder fyrgruppsteorin, inte längre att upp
rätthålla. Den invändningen är enligt min mening ohållbar, eftersom den 
har karaktär av cirkelbevis. Om frågan gäller vilken princip som bör väg
leda är det inget avgörande argument, att teorin faktiskt inte alltigenom 
praktiseras.32

Den här intressanta frågan är emellertid en annan. Författnings och för
valtningspolitiskt är frågan om fyrgruppsteorin löser problemet att förena 
demokratiskt och sakligt ansvar. Erbjuder denna lära en hållbar lösning 
eller måste den förkastas? De här aktuella författarna underlåter att för
hålla sig till detta tredje alternativ.

Den möjlighet som enligt min mening skymtar är att låta begreppet god
tyckesminimering tjäna som överbryggande minsta gemensamma nämnare 
för all offentlig verksamhet. Tanken skulle i så fall vara att grundforskare, 
professionella, administratörer och förtroendevalda var och en på sitt sätt 
och inom sin ”grupp” ger och tar skäl i förhållande till omdebatterade 
alternativ. ”Ansvar” och ”omdöme” bör med andra ord antas kunna före
komma inte bara vad gäller beskattning, budgetering och lagstiftning utan 
också kunna vägleda alla former av maktutövning inom alla slags yrken och 
befattningar. Frågan blir därmed ”bara” vad som skiljer att ha ”omdöme” 
och att vara ”ansvarig” inom de fyra grupperna.

Inte bara en domare utan varje som helst yrkesutövare skall med om 
döme kunna laga efter läglighet – ett handlande präglat av en moraliskt och 
intellektuell försvarbar diskretion – utan att hanteringen av det enskilda fal
let för den skull blir självsvåldig. Vad gäller den europeiska sidan av saken 
accentueras behovet av godtyckesminimering ytterligare. Hur säkerställer vi 
att en europeiserad teknokrati utan nationell demokratisk förankring för
blir förutsebar inom ramen för en medlemsstatsunion?33 Hur säkerställer 
den konstitutionellt sinnade, att vad Peter Lindseth kallar ”frånkopplade” 
tjänstemän i ett undantagstillstånd utan suverän34 inte tenderar att löpa 
författnings och förvaltningspolitisk amok?

32 Om detta handlar mitt kapitel ”Oss modernister emellan” i S. Rider & A. Jörnesten, Reclaim 
the science! Om vetenskapens avakademisering (Hedemora: Gidlunds, 2007), s. 205–223.
33 Christopher J. Bickerton, European integration – from nation-states to Member States 
(Oxford University Press, 2012), s. 182 ff.
34 Se t.ex. Agustín José Menéndez, ”The existential crisis of the Europan Union” och Alexan
der Somek, ”What is political union?” i German Law Journal 2013: 3 samt Jonathan P. White, 
”Emergency Europe” i Political Studies senare under 2013.
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Den som enligt min mening har kommit längst på väg mot en djupare för
ståelse av vad innebär att tänka och handla omdömesbaserat och förutsebart 
är vår uppsalakollega Ylva Hasselberg. Empiriskt är hennes material inter
vjuer med yngre forskare med avseende på hur dessa formar sin yrkesroll ut 
manade av marknadsanalogin inom ramen för ”new public management”.35 
Teoretiskt behövs det inte mycket fantasi för att vilja – och förhoppningsvis 
också kunna – generalisera hennes kritik36 av idén om utbud och efterfrågan 
som rättesnöre för vetenskapliga överväganden. Analysen bör kunna avse 
yrkesbaserad urskillningsförmåga överlag. Vad hon påvisar gäller antagligen 
inte bara inom forskning och högre utbildning utan också inom sjukvården, 
skolan, rättsväsendet och andra yrkesgemenskaper.

Fördjupad analys längs den av Ylva Hasselberg anvisade linjen tror jag 
är vad som krävs för att grundläggande förbättra författnings och förvalt
ningspolitikens kunskapsunderlag. Poängen är att hon inte nöjer sig med 
att betona betydelsen av meritokrati och frånvaro av korruption för poli
tisk kvalitet.37 Därutöver ställer hon frågan om vad det innebär, närmare 
bestämt, att tänka och handla meritokratiskt och okorrumperat. Vari består 
konsten att vara omdömesgill utan att ge utrymme för godtycke? Hur för
svarar och attackerar vi utifrån en sådan säkrare kunskap mest framgångs
rikt fyrgruppsteorins samlevnadsformel?

35 Ylva Hasselberg, Vetenskap som arbete – normer och arbetsorganisation i den kommodifie-
rade vetenskapen (Hedemora: Gidlunds, 2012).
36 Ylva Hasselberg, ”Demand or discretion – the market model applied to science and its core 
values and institutions”, Ethics in science and environmental politics, 2012, 12 (1): 35–51.
37 Bo Rothstein, The quality of government – corruption, social trust and inequality in inter-
national perspective (Chicago, IL: The University of Chicago Press, 2011).
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