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Hur ska Sverige styras? 
 
Så länge denna tidskrift har funnits – hundra år hösten 2008 – har författningsfrågan 
varit central. Särskilt gäller detta om vi inte bara tänker på regeringsformen utan även 
frågar oss vad som gör att folkstyret fortlever. Är det viktigt att kunna urskilja 
alternativ? Eller är det bättre med samlingsregering och en politik, som valutslag inte 
kan påverka? 
 
Också fjolårets och årets bidragsgivare – Pär Nuder i nr 1/2003, Agne Gustafsson i nr 4 
och 5/2003 liksom Peter Hultqvist i nr 4/2004 – ställer frågan på detta senare och för 
tidskriften karaktäristiska, bredare sätt. Behöver inte majoritetens ansvar tydligare 
markeras? Hur undgår vi annars en ond cirkel av färre röstande, sviktande vilja att låta 
sig förtroendeväljas och allt mindre verksamt folkstyre? 
 
Oron för en självförstärkande negativ utveckling präglar även direktiven till de båda 
nyligen tillsatta utredningarna under ledning av Lars Engqvist och Mats Svegfors. Deras 
uppgift är att se över regeringsformen (Dir. 2004: 96) och hur ansvaret mellan regering, 
ämbetsverk, länsstyrelser, landsting och kommuner skall fördelas (Dir. 2004: 93). 
Avsikten är beslut på vardera sidan om valet 2010 med praktiskt genomslag 2014. 
 
Nya omständigheter har naturligtvis tillkommit. Samtidigt är det påfallande, hur dagens 
regering ställer problemet på samma sätt som skedde i direktiven till den 
författningsutredning, som tillsattes hösten 1954 och som tjugo år senare resulterade i 
1974 års regeringsform. Folkstyrets betydelse för varje enskild människas trygghet och 
självständighet är uppenbar, hette det också den gången. Verkan härav blir de stigande 
förväntningarnas missnöje. 
 
Framgången lockar till nya krav. Demokratin måste därför vara arbetsduglig – både i 
betydelsen att väljarnas önskemål faktiskt tillgodoses och i den meningen att politiken 
styrs av förtroendevalda. Politiken måste kunna skiftas och de som står i spetsen vara 
beredda att frånträda sin uppdrag utifrån vad de har åstadkommit och underlåtit. Så här 
skrev 1954 års regering: 
 
Det demokratiska systemet måste äga arbetsduglighet för att kunna lösa de nya 
problem, som samhällsomdaningen för med sig. Samtidigt utgör en aktiv folklig kontroll 
över regeringsmakten en förutsättning för att demokratiens jämlikhets- och 
rättfärdighetsideal skall kunna förverkligas. Detta innebär icke endast att det måste 
finnas organisatoriska former, som ger människorna möjlighet att göra sitt inflytande 
gällande. Det fordras också, att de beslutande organen står i en så intensiv och allsidig 
kontakt med folkopinionen, att medborgarna känner sig delaktiga i de beslut som fattas. 
Försummas denna sida av samhällsomdaningen blir följden att människorna känner sig 
maktlösa inför den samhällsorganisation, som de själva skall styra. 
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Detta formulerades med mellankrigstiden i färskt minne. Betydelsen härav bör samtidigt 
inte överdrivas. De senaste femtio årens erfarenheter över hela världen – tillkomsten av 
ett stort antal nya stater genom avkolonisering, sammanbrott för diktaturer av olika slag, 
inbördeskrig, marknadsfundamentalism och europeiskt samgående – talar i samma 
riktning. Folkstyret fortlever inte bara därför att det införs. Det måste också kunna föra 
en politik, som gör att demokratin befästes. 
 
Folkstyret fungerar inte som det är tänkt. Icke endast marknaden och penningpolitiken 
utan även skatterna och välfärden bör därför hanteras utom räckhåll för väljarna. Den 
uppfattningen är i dag allmänt utbredd. Ett valdeltagande som sjunker och växande 
svårigheter att rekrytera genom valrörelser stöder tanken om expertstyre. Frågan om 
demokratins fortlevnad ställs därmed på spets. Hur kan arbetsduglighet och förtroende 
fås att ömsesidigt förstärka varandra? Som utredningsdirektiven är skrivna och debatten 
förs är det framför allt fem frågor, som det i dag finns skäl att särskilt uppehålla sig vid: 
 
- majoritetsval eller proportionella val? 
- folkstyre på två eller tre nivåer? 
- europeisk överprövning? 
- folkstyrd eller expertstyrd förvaltning? 
- lurpassande eller samförstånd? 
 
Politiskt hör dessa olika spörsmål nära samman. Partierna kommer förmodligen att 
eftersträva bredast möjliga uppgörelse. Desto viktigare tror jag det är att vi analytiskt 
försöker gå till botten med vart och ett av de olika problemen. 
 
Majoritetsval eller proportionella val? 
 
Debatten om valsättet har under snart hundra år präglats av något som inträffade 1907. 
Då övergick vi från majoritetsval till proportionell valmetod. Fördelning av mandat i 
förhållande till antalet röster i varje valkrets blev lösningen på rösträttsfrågan. Tidigare 
hade vinnaren i varje valkrets tagit alla mandat. 
 
Högern krävde denna eftergift för att våga släppa fram principen en man, en röst i stället 
för att som tidigare gradera rösträtten efter samhällsställning. Allmän rösträtt för män 
men med proportionell metod gav Arvid Lindman, som han själv såg det, en fortsatt 
förvissning om att majoritetsmeningen inte fullt ut skulle slå igenom. 
 
Proportionalismen skapade ett flerpartisystem. På grund härav – och i sinom tid också 
ett riksproportionellt beräkningssätt – blev det svårt att bilda regeringar med egen 
majoritet. Dagens regering stöder sig på (v) och (mp) inrikespolitiskt och (m), (fp), (kd) 
och (c) utrikespolitiskt. Mellan 1994 och 1998 samarbetade även (c) med regeringssidan 
inrikespolitiskt. På motsvarande sätt stödde sig den borgerliga regeringen mellan 1991 
och 1994 åt höger (nd) inrikespolitiskt och åt vänster (s) då det skulle förhandlas om 
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unionsmedlemskap. Att regeringar och regeringsalternativ inte alltid har samma 
majoritet bakom sig i alla frågor gör ansvaret svårbedömt i valrörelser. 
 
Den etablerade kombinationen av valmetod och regeringsbildning går att modifiera 
längs endera av två huvudlinjer. Ett sätt är att fullfölja Arvid Lindmans tanke till dess 
yttersta konsekvens. Om vi hade samlingsregering, blev valens enda uppgift att justera 
fördelningen av antalet statsråd efter mandaten i riksdagen – inte att åstadkomma 
regeringsskifte. Visserligen blev det då ännu mer oklart vem som bär ansvaret för olika 
delar av politiken. Effekterna av detta kan emellertid, som sker i Schweiz, motverkas 
genom folkomröstningar. 
 
Den andra huvudsakliga reformlinjen är att återgå till majoritetsval. Arvid Lindman 
fruktade, att folkstyret skulle få alltför stor inverkan. Så skulle det bli, trodde han, om 
majoriteterna i de många valkretsarna lades samman och härigenom förstorades. Hundra 
år senare är problemet det motsatta. Majoritetssidan dominerar inte tillräckligt. Det 
märks alltför litet vem som bestämmer. Uppgiften är inte längre att skapa garantier mot 
folkstyret utan att säkerställa att det fortlever. 
 
Under hela 1900-talet har vi varit obenägna att frångå 1907 års lösning. Enligt denna 
har Sverige varken majoritetsval eller en regering som består av alla partier. I stället 
söker vi oss fram längs en tredje väg ”mellan samlingsregering och tvåpartisystem”, 
som är titeln på Olof Ruins bok från 1968 om det svenska regeringsproblemet. Att ha 
det på det sättet är inte idealiskt, har vi sagt oss. Men det är den enda realistiska. 
Bristande tydlighet tror vi oss kunna kompensera genom politisk pedagogik. 
 
De mindre partierna överger förstås ogärna systemet med flera partier. I dagens läge är 
det bara (s) – och möjligen även (m) – som tror sig kunna överleva i ett tvåpartisystem. 
Samlingsregering skulle framtvinga ett ännu större inslag av folkomröstningar och 
enfrågepolitik, vilket minskar såväl arbetsduglighet som överskådlighet. Därför är detta 
inte rätt väg att gå. Valet står mellan att effektivare lyckas klargöra hur vårt nuvarande 
system fungerar eller att återgå till majoritetsval. 
 
Folkstyre på två eller tre nivåer? 
 
Om Gustav Vasa hade misslyckats med att kväsa smålänningar och dalkarlar, hade 
Sverige haft ett federalt styrelseskick. Regeringsformen hade då varit resultatet av en 
förhandling mellan centralmakten och de olika landskapen. 
 
Så blev det emellertid aldrig utan vårt land har alltsedan 1500-talet varit en enhetsstat 
med ett sedan 1800-talet visserligen starkt – men icke federalt – inslag av folkstyrda 
landsting och kommuner. Trots att dessa är folkvalda har de ingen konstitutionell 
särställning. De är inga territorier med egen representation så som delstaterna har i en 
förbundsstat. Indelning, befogenheter och beskattningsrätt bestäms i vanlig lag av 
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riksdagen. En rak och enkel majoritetsprincip underlättar beslut om skatteutjämning och 
statsbidrag i syfte att säkerställa en jämförbar offentlig verksamhet i hela landet. 
 
Förlitandet på kommuner och landsting hör samman med hur problemet ställdes efter 
det demokratiska genombrottet. När välfärdspolitiken i sina tyngre delar skulle sättas i 
verket, var det i praktiken ingen lösning att administrera den statligt. Organisationen 
som helhet skulle bli alltför juridisk och byråkratisk. För att rätt slags offensivt tänkande 
skulle genomsyra arbetet borde sjukvården, bostadsbyggandet och skolutbyggnaden 
omhänderhas av landsting och kommuner. Om detta har Per Nyström skrivit mycket 
instruktivt i sin bok I folkets tjänst 1983. 
 
Folkvalda kommuner och landsting som statliga förvaltningsorgan för välfärdspolitiken 
förutsätter, att partierna är desamma på alla tre nivåerna. Bara därigenom kan väljarna 
utan alltför långtgående detaljstyrning säkerställa, att viljeinriktningen och skatteuttaget 
hjälpligt samordnas. Utan gemensam valdag eller annan form av kommunalt samband 
ställs alltför stora krav på vertikal sammanhållning. 
 
Det som nu skall utredas är om det går att avstå från landstingen. Trots den myckna 
retoriken om starka enheter för regional utveckling handlar problemet i huvudsak om 
sjukvården. Kan denna med fördel klyvas i två delar – en som hanteras kommunalt och 
en som hanteras statligt? Eller kräver medborgarnas förtroende för gjorda prioriteringar 
en folkrepresentation, som är särskilt avpassad för vårdområdet? 
 
Partierna talar med kluven tunga i denna fråga. Dels hyllar de principen om folkvalda 
landsting – eller regioner som det heter i Skåne och Västra Götaland – som en metod att 
slippa rikspolitisera erforderliga prioriteringar inom sjukvården. Dels antyder de nu 
aktuella direktiven, att en sådan rikspolitisering är just precis vad som bör eftersträvas. 
Här behöver vi bestämma oss för om folkstyret, som hittills, bör utövas på tre nivåer 
eller om det blir mer verksamt och begripligt om det inskränks till två nivåer. 
 
Europeisk överprövning? 
 
Genom unionsmedlemskapet har statsskicket tillförts ytterligare en nivå. Även detta 
fjärde plan kräver partisammanhållning vertikalt. Av historiska skäl är det emellertid 
långt mindre självklart, att våra nationella partier låter sig bindas av sina europeiska 
systerpartier. Dessa fattar i praktiken inga bindande majoritetsbeslut. Därför går färre 
befogenheter att delegera uppåt till unionen än nedåt till landsting och kommuner. 
 
Nedåt utjämnas spänningarna genom partier, som är desamma på tre nivåer. Så länge 
inga partier är europeiska i samma mening som de svenska är nationella, måste de 
senare avstå från att delegera andra angelägenheter uppåt än sådana som kan anses vara 
icke partipolitiska. Om partierna inte respekterar den begränsningen, försvinner makten 
utom deras synhåll. 
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Det låga intresset för Europavalet 2004 ger en antydan om vart utvecklingen kan vara 
på väg. Vad hindrar medborgarnas syn på det valet från att sprida sig till utseendet av 
riksdag, landsting och kommunfullmäktige? Hur menar våra partier, att folkstyrets 
fortlevnad främjas av att politiken rörande arbetsrätt, alkohol, licensfinansierade 
massmedia och skattefinansierad sjukvård kan överprövas europeiskt? 
 
Utredningsdirektiven reser inte frågan om var gränsen skall anses gå för vad som saknar 
politisk betydelse och därför kan delegeras till unionen. Denna återhållsamhet kan synas 
klok i samma mening som det är förståndigt att låta statschefen vara. Samtidigt är 
unionsfrågan mer pockande. Monarkin stöder sig på djupa folkliga känslor. Det gör inte 
unionsmedlemskapet. Därför behöver dess demokratiska innebörd klargöras. 
 
Folkstyrd eller expertstyrd förvaltning? 
 
På samtliga politiska nivåer, liksom på unionsnivån, aktualiseras förvaltningsfrågan. 
Idén är att oavsättliga tjänstemän följer regler, som förtroendevalda har utformat. 
Principiellt räknas det inte med något politiskt tolkningsutrymme. Lagstiftning och 
budget anger ramarna. Någon värderingsbestämd skönsmässighet är inte aktuell. 
 
När Arne Helldén och Per Nyström på 1960-talet påminde om att genombrottet för 
folkstyret femtio år tidigare hade låtit förvaltningen vara, avsåg deras synpunkt den för 
Sverige och Finland karaktäristiska åtskillnaden mellan regering och ämbetsverk. Om 
detta handlar den förres artikel om demokrati och statsmakt i Tiden nr 8/1964 och hans 
bok Regeringsmakt och demokrati 1966 liksom ett antal artiklar av Per Nyström i 
dennes redan nämnda bok I folkets tjänst från 1983. 
 
1634 års regeringsform innebar inte självständiga ämbetsverk, förtröttades Per Nyström 
aldrig att framhålla. Axel Oxenstiernas riksämbetsmän hade tillika utgjort regering. 
Först hundra år senare – som följd av svagheten efter de stora krigen – hade rikets 
förvaltning börjat undanhållas kungen. 1800-talets politiker höll fast vid den idén. 
Fruktan för det kungliga enväldet överfördes okritiskt till en rädsla för folkstyret. 
 
Efter det att rösträtten hade utsträckts till hela befolkningen fann partierna – också 
socialdemokratin – det vara klokt att vidmakthålla en expertstyrd förvaltning. Hellre 
jurister och experter, som kan instrueras, än domstolar och ämbetsverk som är 
partipolitiskt genomsyrade, ansåg man. De principiella betänkligheter om ett 
ofullgånget folkstyre, som Arne Helldén och Per Nyström framförde på 1960-talet, har 
partierna inte fäst något avseende vid vare sig då eller senare. 
 
Mot bakgrund av det vikande valdeltagandet – och den samlade bilden av att folkstyret 
trängs tillbaka och att det blir allt svårare att rekrytera förtroendevalda – tror jag det är 
viktigt att sluta strunta i den av Arne Helldén och Per Nyström för fyrtio år sedan 
aktualiserade frågan. Varför är förvaltningen i så stor utsträckning expertstyrd? Varför 
måste folkstyret ta det fulla ansvaret utan att i praktiken kunna ingripa? 
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Journalistik, forskning och spelande av teaterpjäser är inte myndighetsutövning. Där 
gäller det sannings- och smakfrågor, som inte bör avgöras på majoritetspolitisk grund. 
Rättskipningen i domstolarna och upprätthållandet av arbetsrätten föranleder samma 
slutsats. Där är det också lätt att förstå varför majoritetens ansvar bör inskränkas till att 
bara gälla principerna. Avgörande är rättstryggheten. Varje enskild medborgare skall 
behandlas lika i samma situation. 
 
Det intressanta är varför vi tillämpar 1720-talets princip också när uppgiften är att aktivt 
prioritera mellan olika behov nationellt, regionalt eller kommunalt. Varför fördelas 
selektivt stöd till orter, näringsgrenar och branscher genom expertstyrd förvaltning som 
om likabehandling vore rättesnöret? Kungarna under frihetstiden var visserligen reellt 
maktlösa. Men de ställdes heller aldrig till svars. De ärvde sina ämbeten. Annorlunda 
förhåller det sig med dagens politiker. De svarar för sina fögderier i allmänna val utan 
att annat än översiktligt kunna påverka den förda politiken. 
 
Frågan är om gränsen mellan folkstyre och expertstyre i dag är rätt dragen. Så snart 
medborgarna förväntas bli likformigt behandlade bör förvaltningen vara expertstyrd. Är 
det däremot så att stat, kommun och landsting förväntas inverka strukturellt – och alltså 
inte likabehandla – bör styrelsen utövas av förtroendevalda. 
 
Lurpassande eller konstruktiv samverkan? 
 
Genom den i slutet av 1970-talet införda, men hittills aldrig tillämpade, bestämmelsen 
om folkomröstning vilar ett damoklessvärd över författningsfrågan. Enligt RF 8: 15, 
tredje stycket, skall referendum anordnas rörande en föreslagen förändring, ”om 
yrkande därom framställes av minst en tiondel av riksdagens ledamöter och minst en 
tredjedel av ledamöterna röstar för bifall till yrkandet.” 
 
Detta minoritetsskydd spelar roll genom sin blotta existens. Formellt går det att ändra 
regeringsformen med enkel majoritet genom två likalydande beslut med val emellan. 
Reellt är kravet högre. Eftersom 117 av 349 ledamöter kan utlösa folkomröstning, 
fordras i praktiken två tredjedelars majoritet för att vara säker på att en önskad 
förändring går att genomföra. 
 
Bakom en samlad uppgörelse behöver med andra ord 233 av 349 ledamöter befinna sig. 
Blockering genom folkomröstning tarvar ingen särskild valrörelse. Det räcker med en 
extra valsedel vid ett vanligt riksdagsval. Med detta svärd hängande över sig behöver 
partierna komma överens om allt på en gång för att alls kunna åstadkomma någon 
förändring i något enda avseende. 
 
Mänskligt att döma kommer det våren 2010 att finnas 117 riksdagsledamöter, som 
önskar folkomrösta om monarkin. Flertalet av dessa kommer, antagligen med rätta, att 
vara övertygade om att en majoritet i valmanskåren motsätter sig att kungens ställning 
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försvagas. Följaktligen har frågan om statschefen uteslutits från översynen. Problemet 
monarki eller republik – hur principiellt engagerande det än må vara – vill partierna inte 
låta överskugga och förlama annan behövlig översyn. 
 
Värre är om det går att uppbåda en tredjedel av riksdagens ledamöter för att folkomrösta 
om majoritetsval, landsting, europeisk överprövning eller ostyrbara ämbetsverk. Dessa 
andra problem har av sakliga skäl inte kunnat uteslutas från översynen. Här kan 
följaktligen olika partier vilja utnyttja minoritetsskyddet. Därmed riskeras att det inte 
blir någon förändring i något enda avseende. Ty politiskt hör frågorna samman. 
 
Som alltid i sammanhang, där partierna behöver samverka för att något alls skall kunna 
åstadkommas, är det fruktbart att föreställa sig två alternativa utvecklingslinjer. Den ena 
är luttrad och baserad på tidigare erfarenheter av fastlåsta grundhållningar. Den andra är 
teoretiskt grundad och mer förhoppningsfull. 
 
Enligt det luttrade alternativet är varje parti sig självt närmast och prioriterar vinster i 
väljaropinionen på kort sikt och närliggande partiers bekostnad. Förberedandet av 1974 
års regeringsform var i hög grad präglat av den inställningen. Inget gick att göra som 
inte alla partier trodde vara till fördel för dem själva. Björn von Sydows bok Vägen till 
enkammarriksdagen från 1989 handlar om detta. 
 
När det nu dessutom går att hota med folkomröstning – det gick inte den gången – för 
att stärka sin position, är det lätt att föreställa sig vad som snabbt kan göra låsningen 
total. Förslaget A kan då inte genomföras med mindre än att idéerna B och C också kan 
uppbåda 233 röster. Alla partier är medvetna om den reella beslutsregeln. Det öppnar 
stora möjligheter för att med förenade krafter rida spärr – både mot sådant som andra 
partier åstundar och därmed indirekt också gentemot vad det egna partiet önskar. 
 
Enligt en mer konstruktiv syn på saken är insikten om minoritetsskyddets potentiellt 
destruktiva inverkan dynamisk. Genom att alla inser vad som står på spel öppnas en ny 
möjlighet. Den är att författningsfrågan börjar formuleras och diskuteras i alla dess 
aspekter, på fullt allvar och över partigränserna. 
 
Partierna kommer då att urskilja vad som är deras gemensamma intresse, nämligen att 
bryta sig ut ur den onda cirkeln. I farans riktning ligger – så bör problemet kunna ställas 
utifrån samtliga svenska partiers bästa stämningars längtan – att folkstyret mer och mer 
ringaktas och förmågan att lösa problem därigenom ytterligare försvagas. 
 
Sverker Gustavsson 
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