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Abstract 
 
 
The purpose of this study is to investigate current law concerning the official position of 
county governor, its role and authority. The purpose is also, indirect, to investigate the role of 
the county administration. The comprehensive question at issue of this study is to investigate 
what the official position of county governor has for legal and democratic functions combined 
with the concept of power? To answer this question has Michael Foucault’s discussion about 
power been an influence. The two underlying questions at issue have been: What is current 
law concerning the official position of county governor and what regulates this position 
within the county administration. These two questions have, in contrast to the fist one, been 
investigated on basis of a legal dogmatic method.   
   The conclusions of this study show an all too indistinct regulation concerning the official 
position of county governor and it is therefore hard to establish current law. The best 
regulation is found in the Swedish instruction (2002:864) of the county administration and 
verksförordningen (1995:1322). Because of this lack in regulation this study recommends a 
better use of the Swedish constitution and its legal principles. Prior public investigations have 
not resulted in any new legislation which interprets an awareness of this issues complex of 
problems but also the difficulty to regulate it. Concerning the study’s perspective of power 
has the development of the county administration promoted finite authority for the official 
position of county governor and the county governor must today, more or less, create its own 
office. The official positions legal function mostly concerns the role as majority director and 
its democratic function to the appointment to the post, the relation to the government and 
parliament and also the relation between central and regional administrations. Despite 
problems in establishing current law this study finds the official position of county governor 
to be a position to protect, but he or she is no longer the natural leading operator in regional 
administration.       
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1. Inledning 
 

1.1 Länsstyrelsen och landshövdingsämbetet 
 
Första stycket 10 § i länsstyrelseinstruktionen lyder: ”Landshövdingen är chef för 
länsstyrelsen.” Landshövdingens position i länsstyrelsens organisation framgår härmed, men 
vad innebär det att vara chef för länsstyrelsens organisation och vad slags befogenheter har 
man som landshövding?   
   Det finns idag 21 länsstyrelser i Sverige (ett i varje län) och de fungerar som riksdagens och 
regeringens representation i länen. Landshövdingen är den person som leder länsstyrelsens 
arbete samt att han eller hon även är ordförande i styrelsen. Landshövdingen är utsedd av 
regeringen men verksam på regional nivå.  
   Landshövdingens roll har under årens lopp förändrats betydligt från att en gång varit länets 
främste företrädare till att idag ha uppgifter av skiftande karaktär. Detta innebär inte att rollen 
som länets företrädare försvunnit, men delvis förändrats. Rollen som företrädare har idag till 
mycket stor del en demokratisk dimension. Politik och förvaltningen är ofta tätt 
sammanknutna och landshövdingen har, som myndighetschef i den regionalt statliga 
förvaltningen, att fungera som en offentlig instans som inte är engagerad i den politiska 
diskussionen. Regionen i stort (och inte politiken) är därmed det primära handlingsområdet.1  
   Landshövdingens sociala ställning har alltid varit stark, bland annat på grund av att 
landshövdingen i invånarnas ögon ofta har långtgående befogenheter och därmed mycket 
makt, något som i verkligheten inte alltid är fallet. Historiskt sett har landshövdingarna haft 
ett stort inflytande på, och makt i, samhället. Anmärkningsvärt är att denna maktdiskussion 
fortfarande lever kvar trots att landshövdingens befogenheter och makt minskat under årens 
lopp.2  
   Den franska filosofen Michael Foucault menade att “The exercise of power is not simply a 
relationship between “partners”, individual or collective; it is a way in which some act on 
others”.3 Då landshövdingen har ett av de högsta ämbetena inom ämbetsmannakåren 
använder denna studie begreppet makt som ett övergripande metodologiskt synsätt på rollen 
som landshövding.  
   Historiskt sett har landshövdingsämbetet spelat en stor roll i det svenska politiska och 
juridiska systemet och landshövdingsämbetet har därmed en gedigen historia, men hur ser det 
ut idag, är det fortfarande ett viktigt ämbete att värna om?  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att utreda vad som är gällande rätt beträffande 
landshövdingsämbetets roll och befogenheter. Syftet blir även, indirekt, att se till 
länsstyrelsens roll. Generellt sett är denna studie ämnad åt landshövdingar (och tjänstemän 
inom samma sektor) landet runt och syftet gäller därmed inte specifikt något enskilt län eller 
enskild landshövding även om konkreta exempel förekommer. 
 
 

                                                 
1 Jfr. dock tillsättningsförfarandet i kap 3.2.1.2 där politisk erfarenhet har stor betydelse.  
2 Sörndal, 1937, s. 223f 
3 Foucault, 2001, s. 340 
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Detta syfte leder fram till följande övergripande frågeställning samt underliggande 
frågeställningar: 
 
Vad har landshövdingsämbetet för juridisk och demokratisk funktion i förhållande till 
begreppet makt4?  
 
Vad är gällande rätt för landshövdingsämbetet?  
Vad reglerar landshövdingsämbetets befogenheter i förhållande till länsstyrelsen?  
 

1.3 Metod och material 
 
För att fastställa syfte och frågeställningar kommer denna studie att använda sig av en 
rättsdogmatisk metod i den bemärkelsen att lagar och förordningar kommer att studeras. I 
övrigt har studien inte en så kallad traditionell rättsdogmatisk metod. I förhållande till syfte 
och frågeställningar har till exempel den första, mer övergripande frågeställningen, inte 
besvarats med hjälp av rättsdogmatisk metod.  De övriga två frågeställningarna är dock av 
sådan karaktär att den rättsdogmatiska metoden har fungerat som utgångspunkt. Avsaknaden 
av relevant rättspraxis på området gör dock att praxis inte behandlas alls i denna studie. 
Landshövdingar har förekommit i domstolar i till exempel mutbrott5 men 
landshövdingsämbetets befogenheter har inte prövats i sådan utsträckning att det ansetts 
relevant att vidareutveckla. Beträffande vad som är gällande rätt på området kommer denna 
studie även att visa på svårigheten i framtagandet av ny lagstiftning. Som exempel på detta 
har ett flertal statliga offentliga utredningar tillsats utan att resultera i någon ny lagstiftning.6    
   Den relativt omfattande historiska bakgrunden är ytterligare ett exempel på att studien 
primärt inte använt sig av en rättsdogmatisk metod. Rättshistoria kring ämbete kan sägas få 
extra juridisk tyngd på grund av brist på nutida reglering. Den historiska bakgrunden är 
skriven utifrån fil.dr. Olof Sörndals avhandling Den svenska länsstyrelsen – uppkomst, 
organisation och allmän maktställning. Anledningen till detta är att Sörndal behandlar 
landshövdingsämbetet och länsstyrelsen ur ett övergripande perspektiv och inte utifrån en 
enskild landshövding eller länsstyrelse. Brist på övrig historisk litteratur, med ett sådant 
övergripande perspektiv, har bidragit till att Sörndal fått utgöra stor del av den historiska 
bakgrunden. 
   Den första frågeställningen besvaras med hjälp av en diskussion kring begreppet makt, 
baserat på den franska filosofen Michael Foucault. Denna studie använder Foucault eftersom 
han är ett ledande namn inom maktforskning samt att han, ur metodologisk synvinkel, är av 
stort intresse tack vare hans inriktning på relationen mellan vetande och makt.7    
 
1.3.1 Makt  
 
”When I was studying during the early fifties, one of the great problems that arose was that of 
the political status of science and the ideological functions it could serve. It was exactly the 

                                                 
4 Begreppet makt utvecklas i kap 1.3.1 
5 Exempel på landshövdingar som varit föremål för mutbrott under 2006 är Bengt Holgersson (landshövding i  
  Skåne län 1997– 2005) och Maggi Mikaelsson (nuvarande landshövding i Jämtlands län) Åtalet mot Bengt  
  Holgersson ogillades 2006-08-29, Mål nr B 2813-06. Maggi Mikaelsson blev däremot 2006-11-14 fälld för  
  mutbrott, Mål nr B 905-06.   
6 Jfr. kap 4.3  
7 Alvesson, Sköldberg, 1994, s. 301 
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Lysenko8 business that dominated everything, but I believe that around that sordid affair – 
which had long remained buried and carefully hidden – a whole number of interesting 
questions were provoked. These can all be summed up in two words: power and knowledge.”9            
   Michael Foucault fokuserar på relationen mellan makt och kunskap. Kunskap kan 
möjliggöra makt samtidigt som makt kan vara en förutsättning för kunskap. Makt bör inte ses 
isolerat och har därför ingen abstrakt egenskap som kan studeras enskilt. ”It is to give oneself 
as the object of analysis power relations and not power itself […]”10 Vem som innehar makt är 
inte av någon större vikt för Foucault utan makt får innebörd när den uttrycks i handling.11

   “Do we need a theory of power? Since a theory assumes a prior objectification, it cannot be 
asserted as a basis for analytic work”.12 Makt finns överallt och Foucault definierar därför inte 
någon konkret maktteori. Generellt kan Foucaults tankar kring makt dock uttryckas som ”en 
central aspekt av relationer i vilka subjektivitet, såsom komplex, motsägelsefull och skiftande 
självuppfattning, omvandlas eller reproduceras genom sociala praktiker, vilka uttrycker 
makt”.13 Kunskapen eller ”vetandet” kan inte friläggas från makten. Begreppen är inte 
identiska men beroende av varandra. På samma sätt som begreppsparet makt - kunskap (den 
så kallade immanensregeln) tar Foucault fram ytterligare fusioner; regeln om kontinuerliga 
variationer som innebär att relationen mellan makt och kunskap inte är en statisk relation utan 
att den ständigt förändras. Regeln om dubbel betingning innebär att övergripande strategier 
och lokala taktiker måste stämma överens. Den sista regeln gäller diskursernas taktiska 
polyvalens vilket innebär att makten inte är entydig utan komplex. En och samma diskurs kan 
såväl vara ett hinder emot, som ett instrument för, utövande av makt.14

   Vad innebär då Foucaults diskussion kring begreppet makt för denna specifika studie? Då 
landshövdingsämbetet är ett ämbete kan det inte, enligt Foucault, sättas ett likhetstecken 
mellan ämbetet och makt. Makten kan inte ses isolerad utan får först innebörd när den 
kommer till uttryck.15 Studien kommer därför inte sätta ett likhetstecken mellan makt och 
landshövdingsämbetet utan se hur landshövdingar uttryckt sin makt från 1600-talet fram till 
idag. På detta sätt kommer begreppet makt inte bara utredas genom en vanlig forskningsfråga 
utan även följa med som ett övergripande metodologiskt synsätt på ämbetet. 
 

1.4 Disposition 
 
Efter det inledande kapitlet kommer det andra kapitlet ge en bakgrund om hur länsstyrelsen 
och landshövdingsämbetet vuxit fram. Här kommer landshövdingsämbetets betydelse 
kortfattat att beskrivas ur ett longitudinellt perspektiv, med en tidsintervall på cirka 350 år. 
Kapitel 3 kommer sedan att behandla hur landshövdingsämbetet och organisationen kring det 
ser ut idag. Följande kapitel (kapitel 4) kommer att utreda vad som är gällande rätt på området 
och därmed vara ett omfattande kapitel. Lagar, förordningar, rättsprinciper samt utredningar 
av olika slag kommer att visa på den reglering som landshövdingsämbetet har att förlita sig 
på.  

                                                 
8 Ukrainsk kvasiforskare med ett flertal teorier om evolution. Idag förknippas Lysenko ofta med    
  pseudovetenskap.  
9 Foucault, 2001, s. 111 
10 Foucault, 2001, s. 339 
11 Alvesson, Sköldberg, 1994, s. 278ff. 
12 Foucault, 2001, s. 327 
13 Alvesson, Sköldberg, 1994, s. 304 
14 Alvesson, Sköldberg, 1994, s. 303ff. 
15 Alvesson, Sköldberg, 1994, s. 303 
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Kapitlen 5 kommer att presentera resultatet av studien och utgör bland annat en 
sammanställning om vad som är gällande rätt för landshövdingsämbetet. Kapitel 5 är 
samtidigt ett analyskapitel där upptagna fakta och synpunkter bearbetas. I samma kapitel 
presentera avslutningsvis slutsatser och reflektioner.          
 

1.5 Avgränsningar 
 
Denna studies utgångspunkt är av generell karaktär och berör därmed Sveriges 
landshövdingar i stort, inte någon enskild landshövding specifikt. Intervjuer eller liknande 
undersökningar kommer därmed inte att genomföras. Studien är avsedd att undersöka 
landshövdingsämbetet på en övergripande nationell nivå. 
   Länsstyrelsens organisation kommer att jämföras mellan två län men i övrigt förekommer 
inga jämförelser mellan till exempel olika landshövdingar. Studien är därmed inte av 
komparativ karaktär. Studien har heller inte primärt ett aktörsperspektiv även om 
landshövdingen som aktör i vissa avsnitt framgår mer än i andra. Den historiska bakgrunden i 
kapitel 2 är ett sådant exempel på grund av att landshövdingen som person (aktör) historiskt 
sett varit väldigt stark. Idag betonas däremot landshövdingsämbetet som ämbete betydligt mer 
och därav kommer studiens generella utgångspunkt. I den historiska bakgrunden har vissa 
landshövdingeinstruktioner studerats mer än andra. Anledningen till detta är att 
instruktionerna från 1600- och 1700-talet varit svåra att få tag i och därför har instruktionerna 
från 1800-, 1900- och 2000-talet behandlats mer grundligt.  
   Rättspraxis behandlas inte i studien på grund av brist på relevanta rättsfall i den 
bemärkelsen att landshövdingsämbetets befogenheter inte berörts i den utsträckningen att det 
ansetts relevant att utveckla. Framtagandet av gällande rätt för landshövdingsämbetet i kapitel 
4 innehåller därför inte någon rättspraxis alls. I kapitel 4 utvecklas dock ett flertal utredningar 
för att ge en ökad förståelse för ämbetets komplexitet. Anledningen till att inga utredningar 
före 1992 behandlas är på grund av den förvaltningsreform som länsstyrelserna genomgick 
1991. 1991 har därför fungerat som utgångspunkt i framtagandet av relevanta utredningar.    
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2. Historisk bakgrund   
 

2.1 Uppkomsten av ämbetet  
 
1634 års regeringsform innebar bland annat att Sverige indelades i elva län och att 
landshövdingsämbetet bytte namn från ståthållare till just landshövding. Län och länsstyrelser 
tillkom härmed i sin nuvarande form. Jag väljer därför att använda år 1634 som utgångspunkt 
för när landshövdingsämbetet först kom att introduceras i Sverige (även om ämbetet förekom 
redan i slutet av 1580-talet16). Redan 1635 utfärdades en så kallad landshövdingeinstruktion 
(landshövdingestadga) där det fastslogs att landshövdingen skulle hävda den kungliga 
myndigheten ute i landets län. Landshövdingen kallades tidigare även för konungens 
befallningshavande vilket är en tydlig indikation på att landshövdingen fungerade som en 
”konungens man”. Uppgifterna som ankom landshövdingen var bland annat att se till att lag 
och rätt skipades, även om han själv inte skulle agera som rättskipare. En uppgift som lever 
kvar än idag är att landshövdingen skulle se till att regeringens befallningar verkställdes. 
Detta är dock något som idag berör länsstyrelsen som helhet och inte bara 
landshövdingsämbetet.17

 
2.1.1 Länsstyrelsen 
 
Det har utvecklats ett flertal organ vid sidan av länsstyrelsen som handhar statlig styrning på 
regional nivå. Här kommer dock länsstyrelsen vara den myndighet som det läggs fokus på. 
Under perioden mellan 1600- och 1900-talet var organisationen uppdelad i två delar, dels 
landskansliet och dels landskontoret. Landshövdingen fungerade som chef över de båda. Från 
och med länsstyrelsens tillkomst på 1600-talet och fram till 1900-talet kan i stora drag sägas 
att de behöll en liknande organisation. Det är först under och efter 1900-talet som de stora 
förändringarna trätt ikraft. Länsstyrelsen omorganiserades på så sätt att ett flertal ämbeten och 
uppgifter försvann eller flyttades. Exempel på sådana uppgifter var bland annat att 
kronofogdstjänsterna försvann samt att landsfogdens polisuppgifter överfördes till 
länspolischefen. Från och med 1970-talet kom mer genomgripande förändringar att äga rum. 
Nu avskaffades tudelningen av organisationen mellan landskansliet och landskontoret för att 
istället dela upp organisationen i tre delar; planeringsavdelning, skatteavdelning och 
förvaltningsavdelning. Varje avdelning hade ett länsråd som chef samt att landshövdingarna 
behöll det övergripande chefsansvaret. Inom den tredje avdelningen (förvaltningsavdelningen) 
kom även förvaltningsdomstolarna att införas. Detta var dock bara under en kortare period då 
de redan 1978 bröts ur och tillsammans bildade länsrätter som skulle fungera som 
underordnade instanser till kammar- och regeringsrätterna. Under denna tid var det 
fortfarande kommunallagarna från 1862 som tillämpades. Dessa lagar innebar att landstingen 
skulle vara organ för länens självstyrelse, vilket resulterade i ändrad verksamhetsfördelning 
och förbättrade möjligheter till samarbete mellan staten och de regionala politiska intressena. 
Denna självstyrelse var underställd länsstyrelsen och i enstaka fall även kungen. Landstingens 
självstyre kom dock att öka allt eftersom, inte minst i och med 1924 års landstingslag som gav 
ökad frihet. Länsstyrelsens roll kom härmed att preciseras. Organ som landsting, men även 
förvaltningsdomstolar, kom att få självständig betydelse. Länsstyrelserna och 
landshövdingarna tappade därmed en del befogenheter.18

                                                 
16 Wennberg, 1971, s. 75 
17 Inger, 1997, s. 82 och 118 
18 Inger, 1997, s. 257ff. 
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2.1.2 Landshövdingeinstruktionerna 1635 och 1687 
 
En landshövdingeinstruktion var kortfattat en instruktion som beskrev vad landshövdingen 
hade för roll och befogenheter. Landshövdingeinstruktionen från 1635 kan ses som 
startskottet för landshövdingsämbetet och regleringen av dennes arbetsuppgifter. 
Instruktionen från 1635 betecknads som ”allmän” då den utfärdades, något som i efterhand 
dock kan kritiseras. Den utfärdades nämligen inte som en allmän förordning i likhet med 
nuvarande förordningar. Varje landshövding fick nämligen ett personligt exemplar. 
Instruktionen kan dock anses allmän i den meningen att den var likalydande för alla 
landshövdingar i landet. 1635 års instruktion var även ett viktigt steg mot en centraliserad 
lokalförvaltning.19 ”Länet skulle styras regeringen till behag, och invånarna skulle hållas i 
hörsamhet och lydnad mot konungen och kronan”.20 Landshövdingen var därmed 
representant för kung och regering, inte den lokala befolkningen. Det som främst kom att 
skilja 1635 års landshövdingeinstruktion från tidigare reglering var en genomtänkt 
disposition, en disposition som efterföljande instruktioner sedan kom att vila på.21   
   1687 kom efterföljande instruktion och sedermera utkom de med jämna mellanrum (1734, 
1855, 1918 är några av de mer betydelsefulla).22 Som ställföreträdare för kungen hade 
landshövdingen en betydande makt i sitt län. Landshövdingens makt grundade sig i en 
maktdelegation som innebar att landshövdingens myndighet i princip fungerade som en 
provinsregering, visserligen med mycket stark påverkan från kungens centrala ämbete. 
Skillnaden mellan instruktionen från 1635 och den från 1687 var dock annars att regleringen 
från central nivå minskade. Landshövdingen fick numera färre reglerade bestämmelser, till 
exempel när och hur räkenskaperna skulle genomföras och redovisas. Det viktiga var att de 
redovisades.23  
 
2.1.3 Landshövdingeinstruktionen 1734 
 
Innan länsstyrelsen 1734 blev en kollektiv myndighet var länsstyrelsen en så kallad 
individualmyndighet vilket innebar att länsstyrelsen bestod av en enskild person. Till en 
början hade den kollektiva myndigheten fortfarande tydliga drag från individualmyndigheten 
men det kom att luckras upp allteftersom. Landshövdingen hade enligt 1734 års instruktion 
inte möjlighet att själv avgöra styrelsens beslut utan var tvungen att ha minst en person med 
sig, ofta någon avdelningschef.24     
   Landshövdingeinstruktionerna var instruktioner som spelade en betydande roll och 
utarbetningen av instruktionerna var därför mycket grundliga. Allt eftersom blev man därför 
mer och mer noggrann med att rensa ut resterna av enväldets speciella 
förvaltningsorganisation och anpassa de nya instruktionerna till det nya styrelsesättet. Trots 
stora förändringar från en instruktion till en annan kvarstod ofta flertalet paragrafer. 
Övergången från instruktionen 1687 till den 1734 innebar till exempel att inte mindre än 14 
paragrafer kvarstod i sitt tidigare skick, trots stora förändringar i övrigt.25  
   Då studien väljer att se över en mycket lång tidsperiod (drygt 350 år) måste man 
uppmärksamma att Sverige genomgick mycket stora förändringar. Krig och fred, ökad och 
minskad kungamakt är bara ett par exempel som visar på omständigheter som drastiskt 

                                                 
19 Sörndal, 1937, s. 41ff. 
20 Sörndal, 1937, s. 45 
21 Sörndal, 1937, s. 46 
22 Sörndal, 1937, s. 41ff., s.75 och s. 108ff.  
23 Sörndal, 1937, s. 53ff. 
24 Sörndal, 1937, s. 121f. 
25 Sörndal, 1937, s. 78ff. 

 12



förändrade samhällsutvecklingen och därmed också påverkade landshövdingens och 
länsstyrelsens betydelse. Det är dock viktigt att uppmärksamma att landshövdingens ämbete 
alltid funnits kvar trots att landshövdingens roll har varierat i betydelse, dels sett över tid, dels 
sett i ett geografiskt perspektiv. Beträffande utnämningen av landshövdingsämbetet kan sägas 
att samtliga landshövdingar under 1600- och 1700-talet haft något stats- eller hovämbete 
tidigare. Icke-ämbetsmän utnämndes inte alls.26

 
2.1.4 Landshövdingeinstruktionen 1855 
 
Landshövdingeinstruktionen från 1855 visade nya idéer som inte diskuterats tidigare. Nu blev 
instruktionen uppmärksammad utanför den traditionella byråkratin. Både konservativa och 
liberala ville ha inblick i utarbetandet och tillämpningen av instruktionen, något som till viss 
del grundade sig i att länen vid denna tid gärna ville se sig självständiga. Ökat kommunalt 
självstyre efterfrågades. Landshövdingsämbetet var även det ifrågasatt vid denna tid och 
invånarna ville minska den maktfullkomlighet som landshövdingen ofta besatt. 
Landshövdingens stora makt sågs som ett skadligt inflytande på samhällsutvecklingen. Trots 
detta kan det tydligt ses hur kungen och dess befallningshavande (landshövdingen) besatt 
tillräckligt stor makt för att motverka dessa strömningar. Instruktionen från 1855 kom 
nämligen inte att innehålla föreskrifter om varken ökat kommunal självstyre eller ändring i 
länsstyrelsens organisation. 1855 års instruktion som till en början såg ut att bli en revolution 
kom därmed inte att skilja sig i speciellt stor grad jämfört med den tidigare.27    
   Landshövdingens makt framgår tydligt redan i instruktionens portalparagraf där det står att 
”Styrelsen inom hvarje af Rikets län är anförtrodd åt en Landshövding, såsom Kongl. Maj:ts 
Befallningshavande”. Denna makt är dock inte obegränsad utan styrelsen ska, enligt samma 
paragraf, utformas med biträde av landssekreterare och landskamrer. Enligt 3 § kan 
landshövdingens inflytande säga vara betydande då landshövdingen har rätt att besluta i alla 
mål och ärenden som ankommer ett kungligt majestäts befallningshavande. Likt 
portalparagrafen begränsas dock denna makt då landshövdingen ”likväl bör inhemta 
vederbörande föredragande mening”. Om sedan landshövdingen inte skulle godkänna dessa 
åsikter hade den eller de personerna rätt att föra in avståndstagandet i protokollet. Någon 
maktfullkomlighet besatt landshövdingen därmed inte.  
   Instruktionen innehåller hela 69 paragrafer och omfattar inte mindre än närmare 40 sidor. 
Dessa 40 sidor beskriver relativt utförligt landshövdingens befogenheter. Detta gäller allt från 
tillsyn av författningar, enligt 20 §, till upprätthållandet av religionen enligt 8 § samt hur 
landshövdingen själv utgjorde högsta polismyndigheten (10 §). Den fullständiga titeln på 
instruktionen är ”Kongl. Maj:ts nådiga Instruktion – för Landshövdingarna i Rikets län samt 
de vid Länsstyrelserna anställde tjänstemän”. Härmed framgår att instruktionen inte bara 
reglerade landshövdingsämbetet utan även tjänstemännen vid länsstyrelsen. 
   Instruktionen från 1855 är den första instruktionen som försöker att definiera begreppet 
länsstyrelse. Resultatet av detta blev i 1 § att ”Styrelsen inom varje rikslän är anförtrodd åt en 
landshövding såsom Kungl. Maj:ts befallningshavande, vilken utövar densamma med biträde 
av landssekreterare och landskamrerare”. Detta visar tydligt på landshövdingens status då 
denne själv tycks utgöra myndigheten.  
 
 
 

                                                 
26 Sörndal, 1937, s. 57 
27 Sörndal, 1937, s. 102ff. 
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2.1.5 Landshövdingeinstruktionen 1918 
 
När vi nu är inne på 1900-talet har omfånget av arbetsuppgifter för länsstyrelsen på allvar 
börjat diskuterats. En minskning av arbetsbördan ansågs kunna ske genom att flytta över en 
del verksamhet till andra myndigheter (bland annat till centrala ämbetsverk, lokala organ och 
domstolar). Redan tidigt under 1900-talet började man att flytta över verksamhet, men inte i 
någon större utsträckning utan arbetsbördan för länsstyrelsen kom till mycket stor del att 
kvarstå. Minskning på vissa områden kompenserades av ökning på andra områden. 
Beträffande landshövdingeinstruktionen från 1918 innebar den vissa nyheter gällande 
organisationen och handläggning av ärenden. Problematiken som uppstod nu var av praktisk 
karaktär. Anpassningen av den nya instruktionen till gällande lagstiftning skapade vissa 
bekymmer. Nytillkomna lagar och förordningar bidrog till att 1918 års instruktion inte 
motsvarade de förhållanden som rådde. Redan 1925 hade 9 förändringar genomförts för att 
anpassa instruktionen till den snabba juridiska utvecklingen. Innan 1918 kan sägas att den 
gamla instruktionen blivit föråldrad men att detta inte nämnvärt påverkade landshövdingens 
praktiska verksamhet. Landshövdingen fick med andra ord sköta sin uppgift trots sämre 
reglering och när väl bättre reglering tillkom var även denna föråldrad.28 1918 anser jag 
därför vara en brytpunkt beträffande övergången från relativt väl reglerade bestämmelser till 
mer otydlig reglering. En av de största anledningarna till att lagar och förordningar stiftades i 
så stor utsträckning vid denna tid var på grund av maktförskjutningen från kungen till riksdag 
och regering.29     
   Landshövdingeinstruktionen från 1918 är, likt den från 1855, omfattande både för 
landshövding och för länsstyrelse. Till skillnad från 1855 är det länsstyrelsens organisation 
som beskrivs inledningsvis. Det är egentligen från och med 40 § som landshövdingsämbetet 
tydliggörs. Där stadgas bland annat att landshövdingen är ”ansvarig för länets styrelse och 
förvaltning”. Likt 1855 års instruktion har landshövdingen ensam beslutande rätt, enligt 49 §, 
men att denna rätt är begränsad då föredragande har rätt att uttala sin mening. I instruktionen 
från 1855 var det landshövdingen som var högsta polismyndighet. Enligt 6 § i instruktionen 
från 1918 är det länsstyrelsen som är högsta polismyndighet. Detta är ett exempel som visar 
på hur landshövdingens befogenheter och makt kan sägas avta. 
   I jämförelse med dagens länsstyrelseinstruktion framgår det redan 1918 i 
landshövdingeinstruktionens 5 § att länsstyrelsen ska ”söka främja länets utveckling och dess 
befolknings bästa”. Idag, snart 100 år senare, kvarstår denna formulering i stort sett oberörd.30     
   I instruktionen från 1855 försökte man definiera begreppet länsstyrelse vilket resulterade i 
att landshövdingen själv kan sägas utgjort länsstyrelsen som myndighet.31  I instruktionen 
från 1918 får denna betydelse sägas ha minskat. Nu står det i portalparagrafen att ” Styrelsen 
inom varje län är anförtrodd åt en landshövding, som utövar densamma med biträde av en 
landssekreterare och en landskamrerare såsom föredragande (Kungl. Maj:ts 
befallningshavande, länsstyrelsen)”. Till skillnad från 1855 står myndighetens namn inte 
längre direkt efter landshövdingen och därmed kan man inte längre sätta ett likhetstecken 
mellan myndighet och person, dock får även denna definition av länsstyrelsen anses vara allt 
annat än tillfredställande.32   
   Landshövdingens åligganden om beslut i olika ärenden kan sammanfattningsvis sägas vara 
mer utförligt reglerade i instruktioner och författningar ju längre bak i tiden man går. Övriga 
områden och uppgifter utanför denna verksamhet saknade däremot reglering i mycket stor 

                                                 
28 Sörndal, 1937, s. 113ff. 
29 Inger, 1997, s. 170 
30 Jfr. kap 4.2.4 
31 Jfr. kap 2.1.4 
32 Sörndal, 1937, s. 124 
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utsträckning. Mycket av landshövdingens uppgifter utförs ”på fältet” och inte på kontoret. 
Resor, sammanträden och möten med invånare ute i länet upptar stor tid och detta reglerades 
inte på samma sätt som till exempel hur ärenden ska handläggas och hur besluts ska tas.33  
 

2.2 En organisation i förändring 
 
Landshövdingeinstruktionerna från 1855 och 1918 innehåller inga instruktioner om 
tillsättning och kompetensvillkor. För att ta reda på vad som gällde på dessa områden fick 
man söka i RF där det mycket kortfattat stod beskrivet hur tillsättningen gick till och vilken 
kompetens som krävdes för ämbetet. Tillsättningen gjordes av kungen i statsrådet, efter 
kallelse. Ansökningar förekom inte. Kompetensvillkoren innebar att landshövdingen var 
tvungen att ha svensk medborgarrätt, i övrigt fanns inga kompetenskrav. Anmärkningsvärt är 
att utbildning inte krävdes för att få ett av de kanske viktigaste ämbetena i landet, speciellt då 
landshövdingen ibland fungerat som domare i sin uppgift att skipa rätt. Vanligt var dock att 
landshövdingarna hade militär bakgrund och om så inte var fallet hade de ofta juridisk 
examen. Vem som helst blev inte landshövding och rättssäkerheten var med andra ord inte i 
så stor fara som kan befaras. Icke-ämbetsmän blev, som tidigare påpekats, inte 
landshövdingar över huvud taget under 1700- och 1800-talet.34    
   Från och med 1800-talet stärktes landshövdingens självständighet, inte minst i förhållande 
till regeringen och till stor del beroende på tillkomsten av kommunallagarna 1862. 
Förtroendeförhållandet mellan landshövdingen och kungen var så starkt att landshövdingen 
inte involverade sig i vad regering och riksdag företog sig (propositioner från landshövdingen 
till riksdagen var därmed inget som uppmuntrades). Landshövdingen, å sin sida, visade ingen 
känslighet för påtryckningar från regeringens sida ifråga om till exempel ärendens 
avgöranden. Landshövdingen var främst konungens man, inte regeringens. Lagförslag 
utarbetades ofta i samråd med länsstyrelsen, och därmed även landshövdingen, utan påverkan 
från regeringen.35

   Förhållandet mellan landshövdingen och kungen var alltså starkt medan förhållandet till 
riksdag och regering inte var lika starkt. Hur var det då med förhållandet mellan landshövding 
och invånarna i länet? Detta förhållande var under mycket lång tid av sekundär betydelse. 
Landshövdingen var ”hövding för länets invånare och förespråkare för dem inför 
regeringen”.36 Under 1600-, 1700- och början på 1800-talet förekom dock väldigt sällan att 
landshövdingen representerade regionens invånare inför regeringen. Detta är något som i 
slutet av 1800-talet och framåt ändrades. Under 1900-talet kan landshövdingen sägas vara 
representant för länsinvånarna i lika hög utsträckning som representant för kungen.37  
   I och med regeringsformen 1974 frikopplades kungen helt från både regeringsbildning och 
regeringsarbete och därmed har kungen och landshövdingen idag inga förpliktelser 
sinsemellan. Undantagsfall skulle vara enskilda ceremoniella förbindelser, men aldrig av 
någon betydelse för maktförhållandena i landet.38

 
 
 

                                                 
33 Sörndal, 1937, s. 212 
34 Sörndal, 1937, s. 188ff. 
35 Sörndal, 1937, s. 198ff. och 214 
36 Sörndal, 1937, s. 203 
37 Sörndal, 1937, s. 203f. 
38 Inger, 1997, s. 254 
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2.2.1 Reformer och självstyrelseorgan 
 
I mitten av 1900-talet inrättades en rad olika länsnämnder vilket 1971 ledde fram till en 
länsförvaltningsreform. 1989 fattade riksdagen beslut om att en ny länsförvaltning skulle 
träda ikraft 1991. Detta beslut innebar att länsstyrelserna framöver skulle få väga olika 
intressen mot varandra och på så sätt bli den drivande kraften för den regionala utvecklingen. 
1991 års förvaltningsreform kom att spela en betydande roll för länsstyrelsens organisation.39 
Reformen innebar i att statsmakterna tog ställning för länsstyrelsen som statens företrädare på 
regional nivå. 1991 års reform kan därför ses som en viktig brytpunkt för länsstyrelsens 
organisation.40

   Utvecklingen under 90-talet har inte varit lika entydigt som under 80-talet med dess 
samordning av länsförvaltningen.41 Inträdet i den europeiska unionen 1995 innebar dock en 
hel del förändringar för länsstyrelsens uppgifter, många knutna till EU-stöd av olika slag. 
Jordbruksfrågor är kanske det tydligaste exemplet på ett område som kom att få betydligt 
större vikt än tidigare.42  
   Kommunerna i ett län kan tillsammans bilda så kallade kommunalförbund och även om 
kommunalförbundslagen (1985:894) idag är upphävd43 kan man enkelt se syftet med 
kommunalförbunden i portalparagrafen som uttrycker att kommuner eller landsting kan sluta 
sig samman för att ta hand om en eller flera kommunala angelägenheter. På detta sätt skulle 
de kommunala resurserna utnyttjas effektivt. Idag är det lag om samverkansorgan i länen 
(2002:34) som är av störst relevans. Av 2 § framgår att kommunalförbund är ett organ som 
kan utgöra ett samverkansorgan. Relationen mellan kommunalförbundet och länsstyrelsen ska 
givetvis vara öppen. Länsstyrelserna ska, enligt förordningen om regionalt utvecklingsarbete 
(2003:595), se till att nationella mål (fastställda av riksdagen) uppnås i länen. Detta syfte ska 
dessutom uppnås i samverkan med samverkansorgan och/eller självstyrelseorgan.  
   Utöver samverkansorgan som kommunalförbund finns alltså även självstyrelseorgan som 
utvecklats för den regionala samverkan. 7 § i förordning 2002:864 med länsstyrelseinstruktion 
lyder: ”I lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning 
finns bestämmelser om att regionala självstyrelseorgan i Skåne län och Västra Götalands län 
under viss tid övertar ansvaret för vissa uppgifter som annars är länsstyrelsens”. Dessa 
regionala självstyrelseorgan är härmed inte en företeelse som gäller alla Sveriges län, men 
visar på den utveckling som vissa regioner genomgår. Självstyrelseorganen övertar enligt 
lagen om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning (1996:1414) vis 
verksamhet från länsstyrelserna, bland annat för att utarbeta en strategi för regionalt 
utvecklingsarbete på lång sikt enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Det regionala 
självstyrelseorganet skall, enligt 6 § ”samverka med länets kommuner och landsting samt med 
länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter”. Självstyrelseorganen ska därmed inte 
utmanövrera länsstyrelserna, snarare komplimentera. Ett ständigt utbyte av information ska 
finnas dem emellan. Enligt 7 § ska organet, likt länsstyrelsen och landshövdingen, föra 
diskussioner och söka samråd med företrädare från näringsliv och organisationer. 

 
 

                                                 
39 SOU 2000:85, s. 177f. 
40 SOU 1998:166, s. 31 
41 SOU 2000:85, s. 178f. 
42 Kompendiematerial från Länsstyrelsen i Värmland, 2006. 
43 Lagen upphävdes 1998 
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3. Dagens landshövdingsämbete 
 

3.1 Då och nu 
 
Innan jag går vidare in på vad det innebär att vara landshövding idag vill jag lyfta fram Birger 
Wennbergs bok ”Länsstyrelsen – Arbetsuppgifter och organisation nu och i framtiden” från 
1971. Anledningen till detta är att boken inte är nyskriven (men heller inte heller så gammal 
att organisationen ändrats allt för radikalt) och att den behandlar framtiden. Det jag vill se är 
hur länsstyrelsens och framför allt landshövdingens roll förutspåtts att bli, mot bakgrund av 
den ovanstående historiken. 
   I slutet av 50-talet och under hela 60-talet tillsattes många utredningar och stora 
omorganisationer för länsstyrelsen genomfördes. Hela den regionala statsförvaltningen kom 
att ifrågasättas.44 Gällande länsstyrelsens organisation och landshövdingsämbetet menades att 
lekmän borde kunna få delta i vissa beslut som fattas av länsstyrelsen. Man ansåg att en 
lekmannastyrelse skulle tillsättas, med landshövdingen som ordförande. Denna styrelse skulle 
ta beslut i frågor av principiell karaktär. Som exempel på sådana frågar kan nämnas 
författningsfrågor och större ekonomiska frågor. Styrelsens uppgift skulle fastställas av 
kungen i en ny länsstyrelseinstruktion (1958 talas det inte längre om landshövdingeinstruktion 
utan om en länsstyrelseinstruktion för första gången). Mandattiden föreslogs bli 3 år för 
ledamöter och maximalt 6 år för landshövdingen. Utöver detta ska frågor som inte inbegrep 
den nya styrelsen tas av landshövdingen ensam och därmed följs tidigare ordning. Eventuell 
delegation regleras i den nya länsstyrelseinstruktionen. Den nya länsstyrelsen fick som bekant 
tre huvudenheter; samhällsplanering, skatteförvaltning och slutligen allmän förvaltning och 
förvaltningsrättskipning. Dessa tre enheter är idag inte desamma. Organisationen har nu, drygt 
30 år senare, ändrats betydligt.45       
 

3.2 Organisationen kring dagens landshövdingsämbete 
 
I förhållande till den organisation som fanns för cirka 30 år sedan har den organisatoriska 
uppbyggnaden förändrats betydligt. Länsstyrelserna är fortfarande regionala 
förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen och de skiljer sig från de centrala 
förvaltningsmyndigheterna i och med att verksamheten är regionalt begränsad till länet.46 
Landshövdingen är som sagt den person som leder länsstyrelsens arbete och ses ofta som 
länsstyrelsens ansikte utåt. Men vad innebär det egentligen att vara landshövding och hur ser 
organisationen ut idag?   
   För att uttrycka det enkelt är det idag ”fritt fram” för länsstyrelserna att bygga upp sin egen 
organisation47. Exempel på detta är länsstyrelsernas arbetsordningar som idag ofta är föremål 
för omarbetning. Det som finns lagstadgat om länsstyrelsens organisation är positionerna som 
landhövding och länsråd, enligt länsstyrelseinstruktionens 10 §, att en sakkunnig inom 
jämställdhet ska finnas (länsstyrelseinstruktionens 43 §) samt att en personalansvarsnämnd 
(verksförordningens 19 §) Utöver detta finns det givetvis en grundorganisation som ser 
liknande ut i de svenska länsstyrelserna.48 Nedan visas 2 olika organisationsplaner från 2 

                                                 
44 Wennberg, 1971, s. 99 
45 Wennberg, 1971, s. 115ff. 
46 SOU 2004:23, s. 66 
47 Jfr. kap 4.2.4 
48 Kompendiematerial från Länsstyrelsen Värmland, 2006 
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olika län (Värmlands län och Västra Götalands län) för att exemplifiera den förändring som 
skett sedan 70-talet.49  

 

(Figur 1, Länsstyrelsens organisation i Värmlands län)50

 
 
Organisationen i Värmland innebär en huvudsaklig uppdelning mellan lantbruk, miljö, 
samhällsbyggnad och administration (med undergrupper). Nedan visas organisationen i 
Västra Götalands län. Västra Götalands län har en organisation som markant skiljer sig från 
den i Värmland.  
 

 
 

(Figur 2, Länsstyrelsens organisation i Västra Götalands län)51

 
 
Anledningen till att organisationen i Västra Götalands län skiljer sig från Värmlands län beror 
till stor del på att Västra Götalandsregionen (tillsammans med Skåne region) 1999 övertog en 
del verksamheter från staten och länsstyrelsen. Organisationen kring Västra Götaland som 
självstyrelseorgan bidrar till en ökad demokratisering då frågor rörande regional utveckling 

                                                 
49 Jfr. kap 3.1 
50 Länsstyrelsen Värmland, Organisationsplan, (2006-12-01), http://www.s.lst.se/s 
51 Länsstyrelsen Västra Götaland, Organisationsplan, (2006-12-01), http://www.o.lst.se 
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går via regionfullmäktige, som väljs av medborgarna. Detta innebär ett ökat politiskt 
inflytande på organisationen och en markant skillnad gentemot övriga regioner. 
Länsstyrelsens organisation (oavsett vilken länsstyrelse) ska sedan, som statlig regional 
myndighet, utföra uppgifter gällande bland annat, statlig förvaltning, nationella mål, 
samordning och främjande av länets utveckling. Länsstyrelsen har som organisation många 
ansvarsområden, allt från uppgifter inom naturvård och miljöskydd till lantbruk, 
samhällsplanering, regional utveckling och frågor rörande jämställdhet mellan kvinnor och 
män. Listan på ansvarsområden kan göras mycket längre än så.52 Landshövdingen har i denna 
organisation ett flertal uppgifter som myndighetschef. Dessa preciseras i verksförordningen 
och kommer att behandlas i kapitel 4.  
 
3.2.1 Tillsättningsförfarandet 
 
Landshövdingens mandattid är 6 år, men hur blir man landshövding? Frågan är inte 
lättbesvarad men det finns vissa aspekter som bör observeras. Då landshövdingen i mycket 
stor grad är verksam inom den offentliga sektorn kommer först ett avsnitt med den offentliga 
verksamhetens särdrag att presenteras för att på så sätt beskriva landshövdingsämbetets särart.  
 
3.2.1.1 Offentlig verksamhet 
 
Den offentliga verksamheten har vissa särdrag som påverkar tillsättningen av dess chefer på 
ett sätt som inte förekommer inom den privata sektorn. Den offentliga verksamheten har, trots 
tilltagande privatisering, en organisation som bygger på en demokratisk grund och relationen 
mellan politik och administration. Beslutande och verkställande nivåer ingår därmed i ett 
komplext system där problem ska verkställas i samklang med de politiska strömningarna. 
Samtidigt ska verksamheten, sett från tjänstemännens sida, skötas så att politik och 
administration hålls isär, vilket kan skapa problem. Denna problematik ökar dessutom då 
ramlagstiftning idag blir allt vanligare.53  
   Förutom relationen mellan politik och administration har den offentliga verksamheten även 
ytterliga särdrag som skiljer dem från den privata sektorn. Kopplingarna till omgivningen (i 
form av till exempel krav på offentlighet och komplicerade och fragmenterade nätverk) är 
tillsammans med målsättningarnas komplexitet faktorer som ger offentlig verksamhet dess 
särdrag. Graden av flexibilitet i personalpolitiken är det fjärde och sista kriteriet som kan säga 
skilja offentlig från privat verksamhet.54     
   Makt är ett begrepp som har signifikans när den offentliga verksamheten utövar sina 
befogenheter. Landshövdingen som chef inom denna verksamhet besitter på så sätt en del av 
denna makt. Makt är dock inte enbart knutit till positionen som chef utan snarare till 
rolldifferentiering i ett större perspektiv. Sambandet mellan att vara chef och inneha makt är 
dock allt annat än okomplicerat. Gränsdragningarna är flytande, men alla maktbaser inbringar 
inflytande på ett eller annat sätt. Frågan är bara hur makten används?55  
 
 
 
 
 

                                                 
52 Kompendiematerial från Länsstyrelsen i Värmland, 2006 
53 Ds 1988:55, s. 17ff. 
54 Ds 1988:55, s. 20 
55 Ds 1988:55, s. 40f. 
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3.2.1.2 Tillsättningen 
 
Tillsättningsförfarandet för landshövdingsämbetet och övriga myndighetschefer ser delvis 
olika ut även om landshövdingsämbetet ingår i den offentliga förvaltningen och därmed lyder 
under samma bestämmelser som övriga myndighetschefer.56

   Enligt 11:9 RF tillsätts en tjänst vid förvaltningsmyndighet under regeringen av regeringen 
eller av regeringen bestämd myndighet. Vi sådan tillsättning ska avseende endast fästas vid 
sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. Enligt förordningen om protokoll och 
expeditioner i regeringsärenden m.m.; (1975:1) stadgas i 11 § att ”annat beslut i 
regeringsärende än sådant som gäller förhållandena inom regeringskansliet skall föranleda 
expedition”. I 12 § behandlas vidare landshövdingens tillsättningsförfarande där ”expedition 
av beslut vid regeringssammanträde skrives under av ordföranden och kontrasigneras av 
föredragande statsråd”. Förordning tillämpas dock enligt portalparagrafen ”på myndigheter 
under regeringen i den omfattning som regeringen föreskriver i myndighetens instruktion eller 
i någon annan förordning”.57 En position som myndighetschef (och därmed också 
landshövdingsämbetet) beslutas utan några ansöknings- eller anmälningsförfarande. Vem som 
är behörig framgår av myndighetens instruktion eller annan författning.58 Landshövdingen 
anställs genom beslut av regeringen, enligt länsstyrelseinstruktionens 41 §. 
   Rekryteringskriterierna för landshövdingsämbetet har inte ändrats i någon större 
utsträckning de senaste årtiondena. Då landshövdingen är myndighetschef anser många att de 
också borde rekryteras efter samma kriterier som övriga myndighetschefer. Så är dock inte 
fallet, åtminstone inte idag. Tidigare, då kungen var den som utsåg landshövdingar och andra 
verkschefer, blev det ofta personer som stod kungen nära som fick ämbetet. 
Parlamentarismens och demokratins genombrott har visserligen påverkat men inte ändrat 
detta. Skillnaden blev bara att det nu är regeringens (och inte kungens) närmaste som får 
ämbetet. Praxis med denna ”vänskapliga” tillsättning av verkschefer kom allt eftersom att 
tunnas ut, förutom gällande landhövdingsämbetet. Landshövdingarna kom även 
fortsättningsvis att tillsättas enligt gammal tradition. Riksdagsledamöter och tidigare ministrar 
har varit frekvent förekommande bland dem som utsetts till landhövdingar. Högre ämbetsmän 
(ofta generaldirektörer eller ambassadörer) som stått den politiska ledningen nära tillhör även 
de den skara som fått förtroendet. Politikergrupperna hade mellan åren 1973 och 1998 ökat 
stadigt.59       
   Landshövdingen ”bör ha särskilt goda kunskaper om vårt samhälle i stort och en förståelse 
för politiskt beslutsfattande och att en politisk bakgrund är då ofta en fördel”.60 Det finns 
inget bestämt som säger att antalet landshövdingar ska stå i proportion till partiernas andelar i 
riksdagen men ett sådant förhållande kan ändå ses. Även om detta förhållande inte är 
hundraprocentigt kan sägas att landshövdingar generellt har sin bakgrund inom den politiska 
sfären. Landshövdingar kan främst sägas rekryteras från den ”politiska eliten”.61 
Landshövdingar med ett förflutet inom näringslivet blir därmed underrepresenterade. I 
Konstitutionsutskottets betänkande 2004/05:KU10 menar man att den partipolitiska 
bakgrunden noga ska vägas in i beslutet gällande utnämningen av landshövdingar. Detta är 
något som skiljer tillsättningen av landshövdingen från övriga myndighetschefer. Politisk 
erfarenhet kan där vara en merit, men inget krav.62   

                                                 
56 SOU 1998:168, s. 30 
57 Jfr. kap 4.2.4  
58 Att anställa, 2006, Arbetsgivarverket, s. 155  
59 SOU 1998:168,  s. 29ff. 
60 2005/06:KU10 
61 SOU 1998:168, s. 31ff. 
62 2004/05: KU10 
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Då landstinget sedan 60-talet mer och mer tagit över rollen som det dominerade regionala 
samhällsorganet har länsstyrelsen och landshövdingen fått andra uppgifter. Landshövdingens 
representativa roll ökar i betydelse. Det inflytande som landhövdingen har grundar sig dock 
inte i första hand på ämbetet utan på personliga egenskaper. Detta är något som regeringen 
använder sig av i sin utnämningspolitik. Maktförskjutningen från länsstyrelserna till 
landstingen tycks dock inte påverka det faktum att politiker, nu som då, utnämns till 
landshövdingar. Att en person blir utnämnd till landshövding ses ofta som ett tack för lång 
och trogen tjänst (inom politikens sfär) och på detta sätt kan ämbetet ses som en ”belöning”. 
Som grund för detta kan man se till landshövdingarnas genomsnittliga ålder som ligger över 
50 år. I förhållande till andra ”likvärdiga positioner” inom den statliga tjänstemannasektorn 
och generaldirektörer är landshövdingar betydligt äldre än genomsnittet.63 Denna 
utnämningspolitik där man blir ”belönad” med ett landshövdingsämbete som tack för lång och 
trogen tjänst speglas även i könsfördelningen. Den manliga dominansen är markant då män 
har tillhört den högre ämbetsmannakåren i större utsträckning än kvinnor. Denna fördelning är 
idag (2007) fortfarande markant då 16 män och 5 kvinnor innehar ämbetet.64  
   Sammanfattningsvis, vem är det då som blir landshövding? Det troliga är att det är en 
person med lång politisk erfarenhet och att landshövdingsämbetet därmed blir en så kallad 
sluttjänst. Som landshövding är det viktigt att ha erfarenhet inom den politiska sfären samt ett 
brett kontaktnät. Det sista är dock något som fått en något mindre betydelse i och med att 
landshövdingen numera fått en ökad representativ roll.65 Den som utnämns till landhövding 
bör i övrigt ha erfarenhet av chefsuppdrag med kvalificerat och ansvarsfullt ledarskap. Då 
landsting och självstyrelseorgan tar över uppgifter som tidigare fallit på länsstyrelsen innebär 
detta att landshövdingen inte längre är den självklara ledande aktören i relation till 
statsmakterna. Länsstyrelsen blir på så sätt en ”vanlig” myndighet. Om denna utveckling 
fortsätter kan det därför vara av vikt att undersöka huruvida landshövdingen ska utses som 
tidigare, eller tillsättas på liknande sätt som myndighetschefer vid andra statliga 
myndigheter?66

 
3.2.1.3 Uppsägning 
 
Då landshövdingen är förordnad för en viss förutbestämd tid (6 år) omfattas han eller hon inte 
av LAS med undantag för regleringen kring avskedande. För landshövdingen är det 33 § LOA 
som är tillämplig. Denna paragraf innebär att landshövdingen inte kan sägas upp men trots 
detta skiljas eller förflyttas från sin anställning ”om det är nödvändigt av hänsyn till verkets 
eller myndighetens bästa”. Utöver detta kriterium kan landshövdingen även skiljas från sin 
tjänst av organisatoriska skäl. Dessa skäl kan till exempel vara omstrukturering av 
verksamheten, att personen inte är lämpad för uppdraget eller misskött förvaltningen till sådan 
grad att styrelsen tappat förtroendet för personen.67   
   Som offentligt anställd bör landshövdingen även vara uppmärksam på lagförbudet mot 
förtroendeskadliga bisysslor (LOA 7-7d §§). I SOU 2000:80 framgår att det är synnerligen 
angeläget att personer som är myndighetschefer (bland annat landshövdingar) föregår med 
gott exempel.68

 

                                                 
63 SOU 1998:168, s. 34f. 
64 SOU 1998:168, s. 35 
65 SOU 1998:168, s. 37 
66 SOU 1998:168, s. 38 
67 Hinn, Aspgren, 2005, s. 121 
68 Hinn, Aspgren, 2005, s. 36f. 
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4. Gällande rätt för landshövdingsämbetet 
 
 

4.1 Offentligrättsliga principer 
 
Till skillnad från den brittiska och amerikanska common-law traditionen har vi här i Sverige 
anammat en tradition som mer förlitar sig på lagar och förordningar än på rättspraxis. Olika 
rättssystem lägger därmed tyngdpunkten på olika områden och framför allt på olika 
rättskällor. De offentligrättsliga principerna tillämpas idag i stor utsträckning inom EG-rätten 
och med tanke på EG-rättens överordnade roll i förhållande till den svenska rätten har dessa 
principer ökat i betydelse. Även om de flesta av nedanstående principer går att finna i EG-
rätten är det lagstöd i främst regeringsformen som presenteras. Principerna ska tillämpas av 
domstolar och andra myndigheter. Länsstyrelsen och landshövdingen är inga undantag.   
   Rättsprinciperna som kommer att behandlas är allt från den grundläggande 
legalitetsprincipen till förhållningsregler i form av likhets- och objektivitetsprinciperna och 
kanske framför allt officialprincipen som berör hur myndighetens verksamhet bör bedrivas. 
Principerna som valts ut är principer som har anknytning till myndighetsverksamhet och 
därmed även länsstyrelsen och landshövdingsämbetet. 
 
4.1.1 Regeringsformen 
 
Regeringsformen kommer att vara den viktigaste utgångspunkten i framtagandet av gällande 
rätt för landshövdingen. RF får inte komma i skymundan vid behandling av andra lagar och 
förordningar (som annars ofta ligger närmare tillhands för landshövdingen att beakta). RF 
kommer inte enbart att behandlas enskilt utan även i förhållande till övrig lagstiftning och 
reglering på området. Exempel på detta är de offentligrättsliga principer som ska beaktas av 
de offentliga myndigheterna och därmed även av länsstyrelsen och landshövdingen. 
 
4.1.1.1 Legalitetsprincipen 
 
Legalitetsprincipen är upptagen i ett flertal paragrafer i våra lagar. Jag skulle dock lyfta fram 
RF 1:1 3 st som det grundläggande stödet av denna princip. Här uttrycks att ”Den offentliga 
makten utövas under lagarna”. Utan att överdriva kan man säga att denna princip är en av de 
mest grundläggande byggstenarna för vår svenska rättsstat och den offentliga verksamheten. 
Principen förhindrar att till exempel länsstyrelsen missbrukar sin maktställning samtidigt som 
varje enskild individ, genom lagar och förordningar, besitter en förutsebarhet som gör att 
individen i förväg kan se vad en åtgärd kommer att innebära juridiskt.69 Som jag ser det 
fungerar legalitetsprincipen därmed som en kontrollfunktion av den offentliga verksamheten, 
en funktion som landshövdingen, men även samhället i övrigt, har en möjlighet (eller kanske 
snarare en skyldighet) att utnyttja.  
 
4.1.1.2 Likhetsprincipen och Objektivitetsprincipen  
 
Likhetsprincipen innebär att den offentliga förvaltningen ska beakta allas likhet inför lagen då 
de utövar sin verksamhet (RF 1:9) För länsstyrelsen och lanshövdingens del betyder detta att 
verksamheten måste bedrivas på ett sådant sätt att ingen medborgare otillbörligt missgynnas.         

                                                 
69 Marcusson, 2005, s. 43ff.  
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Objektivitetsprincipen innebär, enligt samma paragraf att den offentliga förvaltningen ska 
iaktta saklighet och opartiskhet när de fullgör sina uppgifter. Konkret innebär detta att 
länsstyrelsen måste finnas till hands för alla, oavsett situation och inte gynna (eller 
missgynna) vissa personer, organisationer, företag eller andra speciellt utvalda, om det inte 
finns lagstöd för det. Detta kan tyckas ligga nära det som den ovan beskrivna 
legalitetsprincipen står för, och till viss del stämmer det. Objektivitetsprincipen går dock ett 
steg längre. Saklighetskravet som denna princip framhåller är ytterligare ett säkerhetsnät om 
legalitetsprincipen inte räcker till. Lagen kan härmed ses som en yttre referensram, innanför 
denna ram kan det dock uppkomma avvägningar som måste göras om lagen kan anses vara 
för vag. 70 Saklighetskravet hjälper då, enligt mig, till som en förlängd arm av 
legalitetsprincipen och landshövdingen ska med andra ord vara objektiv i sitt handlande. Som 
landshövding uppkommer det ibland situationer som kan vara svåra att hantera. Exempel på 
sådana situationer kan vara möten med näringslivet där likhets- och objektivitetskraven ska 
upprätthållas. Det gäller då att inte missgynna (eller gynna) någon enskild part, om det inte 
finns lagstöd för det.     
 
4.1.1.3 Proportionalitetsprincipen 
 
Proportionalitetsprincipen finns bland annat lagstadgad i RF 2:12. En myndighet som 
länsstyrelsen har aldrig full frihet att välja vilken form av åtgärd som ska sättas in. 
Myndigheten har hela tiden att beakta vad ändamålet är med verksamheten och sedan se till 
att åtgärden kommer i proportion till detta. Den minst ingripande metoden ska användas för 
att uppnå syftet och ingreppet får inte vara orimligt i förhållande till detta syfte. Den makt 
som länsstyrelsen besitter måste med andra ord tyglas så att myndigheten håller sig inom sin 
behörighet.71 Det ska även observeras att principen inte bara har betydelse då den uttrycks i 
lagtext utan även då det handlar om andra avvägningar mellan enskild och det allmänna.72 
Landshövdingen har ofta ett brett kontaktnät vilket givetvis har sina fördelar. Det är dock 
viktigt att en han eller hon, i sin vilja att utveckla länet, noga väger för- och nackdelar mot 
varandra. Vissa åtgärder som uppenbart kan utveckla länet i positiv riktning kan på samma 
gång kräva omfattande åtgärder som gör att utvecklingen på lång sikt inte motsvarar det som 
förväntats. Proportion mellan åtgärd och syfte är därmed viktigt för länets utveckling.  
 
4.1.1.4 Självständighetsprincipen  
 
RF 11:7 stadgar den så kallade självständighetsprincipen. Principen innebär att riksdagen eller 
annan myndighet inte får bestämma hur en förvaltningsmyndighet som länsstyrelsen ska fatta 
sina beslut i vissa ärenden sin innefattar myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun. 
RF 11:7 stadgar också att riksdag eller annan myndighet heller inte får påverka 
förvaltningsmyndighetens beslut i frågor rörande tillämpning av lag. Även om länsstyrelsen 
och landshövdingen ingår i den statliga förvaltningen har förvaltningen därmed frihet att 
agera självständigt. Den regionala förvaltningen sköts primärt av länsstyrelsen och 
landshövdingen, inte riksdag eller regering.       
 
4.1.2 Principer ur övrig lagstiftning 
 
Rättsprinciper finns inte bara reglerade i RF utan även i annan lagstiftning. 
Offentlighetsprincipen och officialprincipen är två exempel på detta.  
                                                 
70 Marcusson, 2005, s. 75f. 
71 Marcusson, 2005, s. 37 och 107 
72 Marcusson, 2005, s. 119 
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4.1.2.1 Offentlighetsprincipen 
 
Offentlighetsprincipen är främst reglerad i TF kap 2 och är en princip som ur svensk 
synvinkel har en mycket stor betydelse. Innebörden av offentlighetsprincipen kan beskrivas 
som att myndigheters verksamhet så långt som möjligt ska ske så öppet som möjligt. 
Medborgare ska med andra ord kunna ha en god insyn i myndigheters verksamhet. Detta är 
något som även gäller i förhållande till massmedia.73 Landshövdingen bör, för egen del men 
även i förhållande till länsstyrelsen och länets invånare, hålla en öppen profil. En tydlighet 
gällande vad som sker gynnar förtroendet för landshövdingsämbetet och inte minst 
landshövdingen som individ. Visst kan vissa frågor vara av sådan art att de medför avsevärda 
nackdelar för verksamheten om de sker med allt för stor insyn. Öppenhet är trots detta ett 
nyckelord för de svenska myndigheterna att beakta.   
 
4.1.2.2 Officialprincipen 
 
Officialprincipen74 stadgas i 8 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) och innebär att 
myndigheten har en långtgående skyldighet att utreda de ärenden som de handlägger. De ska 
utredas såsom dess beskaffenhet kräver står det i lagen. Detta är något som är av betydelse för 
såväl myndigheten som sådan som de anställda även om paragrafen främst är riktad mot 
domstolarna. Paragrafen kan alltså tillämpas analogt. Bristen på ordentligt genomförda 
utredningar leder tyvärr inte allt för sällan till felaktiga beslut, vilket i sin tur kan innebära 
överklaganden och upphävanden. Utredningsskyldigheten är central för den svenska 
förvaltningsrätten. Skyldigheten varierar dock beroende på vad slags ärende det är som 
handläggs.75 Landshövdingen har, likt övriga förvaltningschefer, att se till att denna princip 
upprätthålls.  
 
4.1.3 Rättsprincipernas funktion 
 
Efter en överblick av några centrala offentligrättsliga principer för länsstyrelsen och 
landshövdingen att beakta kan man nu kanske fråga sig vad dessa har gemensamt? Finns det 
någon minsta gemensam nämnare eller har de helt skilda funktioner? Jag har den 
uppfattningen att alla offentligrättsliga principer har, om inte en minsta gemensam nämnare så 
i alla fall, en och samma beröringspunkt och det är att se till att förhållandet mellan individ 
och samhälle ska vara så bra som möjligt. Detta kan tyckas låta enkelt men jag ska förklara 
vad jag menar.  
   Rättsprinciper fungerar som en sorts garanti för rättssäkerheten gällande förhållandet mellan 
den offentliga förvaltningen och medborgarna. Principerna har en egenskap som gör att lagar 
inte behöver stiftas i samma utsträckning även om principerna givetvis påverkar lagstiftningen 
indirekt via den praxis som domstolarna skapar när de tillämpar principerna. Principerna är 
inte av den karaktären att de konkurrerar med varandra. De ska snarare ses som komplement 
till varandra, i förhållande till övrig lagstiftning. Kollision mellan principer skiljer sig från 
kollision mellan regler och det är mycket sällsynt att två principer inte kan följas samtidigt. 
Skulle detta inträffa måste principerna vägas samman. Om två regler står mot varandra går det 
inte att följa en regel till en viss grad men principer går att väga samman vilket skapar 
möjlighet att finna den bästa lösningen i det enskilda fallet.76     
 
                                                 
73 Bohlin, 2001, s. 15ff.  
74 Jfr. kap 4.2.3 
75 Marcusson, 2005, s. 169ff. 
76 Peczenik, 1995, s 275 
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4.1.4 Tillämpas rättsprinciperna? 
 
Myndigheter måste iaktta rättsprinciperna. Jag väljer att exemplifiera med den ovan beskrivna 
proportionalitetsprincipen. Man kan fråga sig hur ofta denna princip verkligen tillämpas i 
svensk rätt? Denna studie har inte gjort någon djupgående undersökning av detta men 
professor Joakim Nergelius har vid en närmare granskning visat på att svenska domstolar inte 
använt sig av proportionalitetsprincipen i speciellt hög utsträckning. Nergelius menar i 
”Konstitutionellt rättighetsskydd”77 att domstolarna använt principen som utgångspunkt 
endast vid ett mycket fåtal fall trots att principen på ett relativt enkelt sätt kan ge domstolarna 
vägledning. Anledningen till denna ovilja att använda sig av principen torde ligga i 
domstolarnas ovilja att föra mer ingående resonemang i lagprövningsfrågor. 
Proportionalitetsprincipen har inte haft en obetydande roll i svensk rätt, tvärt om. Lagrådets 
granskning är ett av de bästa exemplen på principens användning i den praktiska 
verksamheten.78

   Rättsprincipers betydelse ska dock inte överdrivas. Principerna får i detta sammanhang ses 
som en påbyggnad och en möjlighet till förbättring av det redan befintliga regleringarna. 
Principerna som sådana har historiskt inte haft den tyngd som lagar och förordningar, sett ur 
svensk juridisk tradition. Rättsprinciper tycks dock europeiskt sett ha fått en mycket stor 
betydelse i den mening att EG-domstolen använt sig av de så kallade allmänna principerna 
som utgångspunkt för att skapa ett effektivt rättighetsskydd. Dessa har hämtats från såväl 
olika nationella rättigheter och grundlagar som internationella konventioner. Dessa principer 
har fått en sådan ställning att de idag har företräde framför den sekundära EG-rätten. Till 
exempel kan en förordning som strider mot en allmän rättsprincip därmed ogiltigförklaras. På 
grund av EG-rättens överhöghet innebär detta att rättigheter som skyddas av dessa 
rättsprinciper också är bindande för nationella domstolar och myndigheter. Redan så tidigt 
som 1973 visade fallet Stanley Adams79 på att enskilda rättigheter kan skyddas genom 
tillämpning av de allmänna rättsprinciperna utan hänvisning till någon konvention eller 
konstitution.80  
 

4.2 Lagar och förordningar 
 
Lagstiftningen gällande länsstyrelsen och landshövdingen är allt annat än omfattande. Visst 
finns det reglering om länsstyrelsen och landshövdingsämbetet men inte i någon hög 
utsträckning, vilket också är en av anledningarna till att denna studie överhuvudtaget 
genomförs. Nedan kommer en genomgång av relevanta lagrum, utöver den reglering som 
rättsprinciperna genererar.  
 
 
 

                                                 
77 Nergelius bok är från 1996 och läsaren ska vara medveten om att utvecklingen de senaste 10 åren inneburit att    
    principerna idag används mer frekvent än vad hävdar Nergelius i denna bok. Jfr. även Christina Moëll, 2003  
78 Nergelius, 1996, s. 720ff. 
79 I detta rättsfall hade Stanley Adams skickat ett brev till kommissionen där han redogjorde för ett antal brott    
   mot EG:s konkurrensregler som hade begåtts på hans dåvarande arbetsplats. Adams blev själv åtalad för   
   ekonomiskt spionage efter att kommissionen röjt hans identitet till företaget. Med hjälp av allmänna  
   rättsprinciper kunde man dock sedermera utläsa ett meddelarskydd för all EU-medborgare i förhållande till  
   EU:s institutioner.     
80 Nergelius, 1996, s. 488ff.  
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4.2.1 Regeringsformen  
 
RF stadgar i 11:6 att länsstyrelsen tillsammans med bland annat Justitiekanslern, 
Riksåklagaren och de centrala ämbetsverken lyder under regeringen. Som chef för 
myndigheten gäller därmed denna reglering även för landshövdingen.  
   RF ger, på samma sätt som rättsprinciperna, inga tydliga riktlinjer gällande landshövdingens 
roll och befogenheter, vilket heller inte är meningen. För att konkret se vad landshövdingen 
har att rätta sig efter måste man gå ner till förordningen med länsstyrelseinstruktion 
(2002:864). Innan denna behandlas bör dock relevant lagstiftning på väg dit observeras. 
Grundlagar och övrig lagstiftning har enligt den traditionella normhierarkin företräde framför 
förordningar och föreskrifter och kan därmed inte nonchaleras. Denna studie väljer därför att 
lyfta fram regeringsformen, förvaltningslagen och förvaltingsprocesslagen innan relevanta 
förordningar behandlas.     
 
4.2.2 Förvaltningslagen 
 
Förvaltningslagen (1986:223) innehåller basregler för hur myndigheter ska handlägga sina 
ärenden samt hur de ska sköta kontakten med allmänheten. Lagen har som syfte att se till att 
myndigheterna får så korrekt underlag som möjligt för de beslut de fattar. Enkel handläggning 
och snabba beslut gynnar rättssäkerheten. De basregler som FL innehåller är minimikrav på 
förfarandets kvalitet och även om FL främst är inriktad på handläggning är lagen även 
tillämplig i högre, beslutande, instanser.81  
   FL är en mycket central lagstiftning då den, enligt portalparagrafen, reglerar 
förvaltningsmyndigheters handläggning av ärenden samt till vissa delar även 
förvaltningsverksamheten hos dessa myndigheter. Då FL, enligt 3 § är en subsidiär 
lagstiftning innebär detta att andra lagar och förordningar (till exempel förordningen med 
länsstyrelseinstruktion) kan få företräde framför FL om de avviker från lagen. FL är trots dess 
subsidiära karaktär en betydelsefull lagstiftning för länsstyrelsen och landshövdingen att 
beakta. Exempel på central reglering som påverkar länsstyrelsens och landshövdingens arbete 
är bestämmelser om bland annat serviceskyldighet (4-5 §§), samverkan (6 §), behandling av 
inkommande handling (10 §), motivering och överklagande av beslut (20, 22-25 §§). 
 
4.2.3 Förvaltningsprocesslagen 
 
Förvaltningsprocesslagen (1921:291) är en lag som, enligt portalparagrafen, gäller 
förvaltningsmyndigheters handläggning i ärenden. Länsstyrelsen har, liksom landshövdingen, 
därmed att beakta den reglering som FPL föreskriver. Lagen är, likt FL, en subsidiär 
lagstiftning och kan därmed få ge vika för annan författning. I 8 § FPL lagstadgas den så 
kallade officialprincipen82 som innebär rättsligt officialansvar för en utrednings 
fullständighet. Officialprincipen representerar inte någon speciell typ av process utan 
tillämpningen måste anpassas till såväl processföremålet som partsförhållandena.83    
   Både FPL och FL är lagstiftningar som reglerar landshövdingsämbetet även om denna 
reglering inte sker så konkret som länsstyrelseinstruktionen.84 Länsstyrelsen är en av flera 
myndigheter i Sverige vilket innebär att lagstiftningen på området är riktad mot myndigheter 
generellt och inte länsstyrelsen och landshövdingen specifikt. FPL och FL har övergripande 

                                                 
81 Hellners, Malmqvist, 2003, s. 11ff. 
82 Jfr. kap 4.1.2.2 
83 Wennergren, 2001, s. 135ff 
84 Jfr. kap 4.2.4 
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syften som inte kan förbises av myndigheten, detta gäller såväl myndighetschef som övriga 
tjänstemän.  
 
4.2.4 Länsstyrelseinstruktionen 
 
Förordning med länsstyrelseinstruktion (2002:864) är tillsammans med verksförordningen85 
de förordningar som länsstyrelsen och landshövdingen främst har att förlita sig på. Här 
framgår bland annat länsstyrelsens ansvar och uppgifter, särskilda bestämmelser för vissa län, 
hur verksförordningen ska tillämpas och myndighetens ledning där landshövdingen givetvis 
har en central roll. I stora drag kan man här se vad länsstyrelsen och landshövdingen har att 
rätta sig efter, inom ramen för den lagstiftning som riksdagen stiftat. 
   I 10 och 11 §§ stadgas att landshövdingen är chef för länsstyrelsen samt ordförande i 
styrelsen. Beträffande vad landshövdingen får och inte får göra kan inledningsvis påpekas att 
styrelsen får överlåta vissa beslut, av mindre betydelse, på landshövdingen ensam. 
Instruktionens 13 § förtydligar att detta rör frågor som ”inte är av principiellt slag eller annars 
av större vikt”. Landshövdingen kan sedan, enligt samma paragraf, delegera vissa beslut om 
föreskrifter vidare till andra tjänstemän om det finns synnerliga skäl till det. Landshövdingens 
befogenheter sträcker sig så långt att han eller hon även kan ta beslut ensam om beslutet är av 
mycket brådskande art. Ett sådant beslut måste dock, enligt 14 §, anmälas nästa gång styrelsen 
sammanträder. 
   Länsstyrelseinstruktionen är en förordning och kan få företräde framför subsidiär 
lagstiftning som till exempel FL86. Länsstyrelseinstruktionens 14 och 15 §§ är sådana 
exempel. Beslut om får enlig 18 § FL inte tas utan sammanträde om inte särskilda föreskrifter 
stadgar annat, 14 § i länsstyrelseinstruktionen är en sådan föreskrift. Enligt 19 § 3 st FL skall 
”avvikande mening anmälas innan beslutet expedieras eller ges till känna på något annat sätt”. 
Enligt länsstyrelseinstruktionens 15 § ska den person som vill ”anmäla avvikande mening 
enligt 19 § första eller andra stycket FL göra det innan sammanträdet med styrelsen avslutas”. 
Det tredje stycket går därmed inte under denna bestämmelse utan 15 § i instruktionen får 
företräde.87  
   Enligt 2 § ska länsstyrelsen ”främja länets utveckling och noga följa länets tillstånd samt 
underrätta regeringen om vad som är särskilt viktigt för regeringen att få veta om länet och 
händelser som inträffat där”, en formulering som till mycket stor del kvarstår sedan 
landshövdingeinstruktionen från 1918.88 Detta är något som landshövdingen, som 
myndighetschef, dagligen har att arbeta utifrån.  
   I övrigt tydliggör inte instruktionen vad landshövdingen har för befogenheter. Instruktionen 
behandlar landshövdingens tjänstebostad och diverse delegationer (till exempel rennärings-, 
fjäll- och vattendelegationerna) som landshövdingen, eller person utsedd av landhövdingen, 
ska vara ordförande i. För att klargöra landshövdingens befogenheter får man därför gå vidare 
till verksförordningen.  
 
4.2.5 Verksförordning 
 
Verksförordningen (1995:1322) tillämpas på myndigheter under regeringen i den omfattning 
som regeringen föreskriver i den ovanstående instruktionen (2002:864) eller annan 
förordning. Länsstyrelseinstruktionen stadgar att landshövdingen är myndighetschef för 

                                                 
85 Jfr. kap 4.2.5 
86 Jfr. kap 4.2.2 
87 Hellners, Malmqvist, 2003, s. 200 och 208 
88 Jfr. kap 2.1.5  
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länsstyrelsen. Verksförordningen kan sedermera sägas fungera som en precisering av 
myndighetschefens ansvar och uppgifter. 
   Då verksförordningen är en myndighetsövergripande förordning och inte specificerad för 
länsstyrelsen innebär detta också att verksförordningen reglerar myndighetschefer överlag och 
inte landshövdingen specifikt. Då landshövdingen är myndighetschef är verksförordningen 
likväl central i utarbetandet av gällande rätt för landshövdingsämbetet.  
   Utöver det som länsstyrelseinstruktionen reglerar stadgar verksförordningen i paragraferna 
6-10 hur myndighetschefen ska agera och vad han eller hon har för befogenheter. 7 § 
tydliggör att myndighetschefen ska bedriva verksamheten författningsenligt och effektivt. 
Myndighetschefen ska enligt 8 § ansvara för myndighetens arbetsgivarpolitik och enligt 9 § se 
till att regeringen får det underlag de behöver inför beslut om inriktning och omfattning av 
verksamheten. Avslutningsvis stadgar 10 § att myndighetschefen ”skall hålla styrelsen eller 
insynsrådet informerat om verksamheten”. Även om landshövdingen innehar ett ämbete som 
innebär maktbefogenheter måste denna makt regleras och kommunikation mellan olika delar 
av myndigheten är exempel på sådan reglering.  
   
4.2.6 Arbetsordning och Verksamhetsplan 
 
Länsstyrelseinstruktionen och verksförordningen är de förordningar som reglerar 
länsstyrelsernas och landshövdingarnas roller från central nivå. Som tidigare nämnts har 
sedermera varje enskild länsstyrelse relativt ”fritt fram” att bygga upp sin egen organisation.89 
En arbetsordning är avsedd att fungera inom den egna myndigheten och inte avsedd att ha 
samma övergripande syfte som de ovanstående förordningarna.  
   Då denna studie inte är avsedd att utreda någon enskild landshövding och länsstyrelse 
kommer inte heller enskilda exempel på arbetsordningar eller verksamhetsplaner behandlas. 
Här nöjer sig studien med att poängtera att arbetsordningar och verksamhetsplaner finns till 
landshövdingens och länsstyrelsens förfogande och för att ge en bild av spännvidden från av 
riksdagen stiftade lag till den enskilda myndighetens egna dokument. De har dock inte en 
sådan juridiska tyngd som lagar och förordningar. 
 
4.2.7 Normhierarkin 
 
Mellan lagar och förordningar finns vissa gränsdragningar som bör påpekas. Skillnaden i 
status mellan till exempel en lag och en förordning förklaras med hjälp av den så kallade 
normhierarkin som här presenteras i form av en pyramidformad modell där den juridiska 
statusen ökar ju närmare toppen man kommer. Pyramidens topp representerar därmed den 
högsta statusen. 
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      (Figur 3, Normhierarkin) 

                                                 
89 Jfr kap 3.2   
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Normhierarkin tydliggör skillnaden mellan grundlag, lag, förordning, föreskrift (och möjlig 
arbetsordning) på ett mycket enkelt sätt. Utöver dessa kan hierarkin kompliceras ytterligare 
(om till exempel förarbeten, prejudikat och sedvana beaktas) men denna studie nöjer sig med 
att lyfta fram dessa fem. Våra fyra grundlagar har en särställning och bör ses som 
utgångspunkt för hela den svenska konstitutionella rätten och därför är dessa placerade längst 
upp i pyramiden. Under grundlagarna placeras sedan lagarna, stiftade av riksdagen. 
Avslutningsvis hamnar regeringens förordningar samt olika föreskrifter och arbetsordningar. 
Föreskrifter och arbetsordningar beslutas vanligtvis hos den egna myndigheten, i det här fallet 
hos länsstyrelsen. Även om en förordning publiceras på samma sätt som en lag i svensk 
författningssamling är den att betrakta som regeringens kompletterande föreskrift till en lag 
och därför underställd lagen i normhierarkin. En lag tillämpas dock inte alltid primärt före en 
förordning, det finns undantag. Begreppen lex specialis och lex superior blir här av 
betydelse.90      
 
4.2.7.1 Lex specialis och lex superior  
 
Lex specialis innebär att specialförfattning kan tillämpas som undantag före allmän 
författning. Konkret betyder detta att länsstyrelseinstruktionen och verksförordningen kan 
tillämpas framför allmänna författningar som till exempel RF, FL eller FPL. Lex specialis 
bidrar därmed till att normhierarkin upprätthålls men samtidigt delegeras nedåt i pyramiden. 
Hänvisning från en förordning, som till exempel verksförordningen, måste alltså kunna ske 
uppåt i pyramiden. För att landshövdingens och länsstyrelsens arbetsuppgifter ska kunna 
genomföras på ett bra sätt går det inte att tillämpa grundlagarna primärt, utan basen i 
normhierarkin (med arbetsordning, föreskrift och förordning) tillämpas ofta då dessa tydligare 
reglerar landshövdingsämbetet och länsstyrelsen. Lex specialis innebär därmed att författning 
ska hittas så långt ner som möjligt för ökad tillämpbarhet.91

    Problematiken som uppstår gällande landshövdingsämbetet är att regleringen på de ”lägre” 
nivåerna är så vag att lex superior istället bör tillämpas. Denna regel innebär att författning av 
högre rang har företräde. Förordning får därmed inte strida mot lag och lag (eller förordning) 
får inte strida mot grundlag. För att till exempel länsstyrelseinstruktionen ska vara fullt 
tillämpbar får den inte strida mot författningar av högre status.92

   Sammantaget kan lex specialis sägas vara det verktyg som bör användas när systemet 
fungerar. När systemet inte fungerar bör däremot lex superior användas. Beträffande 
landshövdingsämbetet kan inte någon av dessa uteslutas då de båda kan ha funktioner att fylla 
i olika sammanhang. På de områden som regleringen kan sägas vara allt för tunn är det dock 
den senare (lex superior) som bör iakttas. RF 11:14 och det så kallade uppenbarhetsrekvisitet 
innebär dock att föreskrift inte får tillämpas om den ”står i strid med bestämmelse i grundlag 
eller annan överordnad författning”. Om regering eller riksdag dessutom beslutat föreskriften 
skall tillämpning ”underlåtas endast om felet är uppenbart”. Detta gör att lex superior och lex 
specialis i praktiken blir svåra att upprätthålla.     
 

4.3 Förarbeten utan resultat  
 
Kapitel 4.2 har visat på den reglering som finns kring landshövdingsämbetet. Kapitlet visar på 
en allt annat än omfattande lagstiftning och frågan som då uppkommer är om det tillsats för få 

                                                 
90 Peczenik, 1988, s. 104 
91 Peczenik, 1988, s. 50 och 104f. 
92 Peczenik, 1988, s 103f. 

 29



utredningar på området? Svaret blir tvetydigt. Det finns ett flertal statliga offentliga 
utredningar gällande den regionala politiken, betydligt sämre beträffande 
landshövdingsämbetet. Offentliga utredningar som genomförts berör därmed ofta 
regionalpolitiken mer generellt och inte länsstyrelsen och landshövdingen specifikt. Detta ser 
jag som anmärkningsvärt. 1998 kom dock en utredning vid namn ”I skärningspunkten – 
landshövdingarna och den centrala och regionala samordningen” som tydligt tar upp 
problematiken kring ämbetet men innan och efter denna utredning är det tyvärr tunnare. Med 
detta sagt ska inte de tidigare (och senare) utredningarna anses obetydliga. Landshövdingen 
ingår som sagt i den regionala förvaltningen och därför är dessa utredningar av vikt ändå. 
Tyvärr får de dock en större betydelse än de kanske borde ha haft på grund av bristen på 
övriga utredningar.   
   Den första utredningen som nedan kommer att beskrivas är från 1992. Anledningen till detta 
är att Sverige under 1991 genomgick flera förvaltningsreformer där länsstyrelsen fick en 
starkare profilering mot regionala utvecklingsfrågor, frågor som än idag karaktäriserar 
länsstyrelsens arbete.93  
 
4.3.1 Regionens utveckling och betydelse 
 
Regionen har vid ett flertal tillfällen varit under utredning och samtidigt under ständig 
förändring. Nedan presenteras tre offentliga utredningar som behandlar just detta. 
 
4.3.1.1 Regionala roller – en perspektivstudie (SOU 1992:63) 
 
1992 kom en perspektivstudie av regionutredningen gällande de regionala rollerna (SOU 
1992:63). I denna undersökning presenterades tre olika alternativ för den framtida 
uppbyggnaden av den offentliga verksamheten på regional nivå. Antingen läggs det 
övergripande ansvaret på staten, kommunal samverkan eller det regionala folkstyret. Det 
tredje och sista alternativet skulle i så fall innebära att en ny folkvald nivå inrättades. 
Utredningen var ett principbetänkande och avsedd att bana väg för en möjlig framtida 
regional offentlig organisation.94 Sammanfattningsvis fann utredningen att regionala 
utvecklingsfrågor tenderade att öka i antal och intresse samtidigt som länen inte längre sågs 
som någon självklar bas för denna aktivitet. Länsstyrelsen har efter 1991 års 
utvecklingsreformer fått en starkare profilering mot regionala utvecklingsfrågor samtidigt som 
övriga allmänna förvaltningsuppgifter minskat i antal. Länsstyrelsen befann sig därför i en 
sorts gråzon men samtidigt fanns inga andra alternativ för huvudmannaskapet.95 Beträffande 
landshövdingsämbetet kan tyvärr inte mycket hämtas ifrån denna utredning, vilket är 
anmärkningsvärt. Utredningen kom heller inte fram till några konkreta förslag gällande 
huvudfrågan om en ny uppdelning av den regionala offentliga organisationen.  
 
4.3.1.2 Regional framtid (SOU 1995:27) 
 
Redan 1995 utkom SOU 1995:27 – Regional framtid, som vidare behandlar det som 
utredningen från 1992 påbörjade. Denna gång delas förslaget upp i fem delar, och inte tre som 
den föregående. Del två är den som är av störst vikt för denna utredning, nämligen 
länsstyrelsen vars roll borde renodlas till att ”enbart vara statens företrädare”.96  

                                                 
93 Jfr kap 2.2.1  
94 SOU 1992:63, s. 11 
95 SOU 1992:63, s. 53ff. 
96 SOU 1995:27, s. 13 
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Utredningen poängterar att den länsindelning som historiskt sett varit reglerad i lag eller 
förordning idag får sägas ligga på sedvanerättslig grund.97 Länsstyrelse bör enligt utredningen 
ses som en sammanhållande regional kraft som ska ta initiativ till att driva 
myndighetsövergripande insatser inom sitt ansvarsområde.98 Grundlagen ger regeringen 
relativt stort utrymme för att bestämma myndigheterna ska styras. Utredningen menar dock att 
länsstyrelsens uppgifter framöver borde fokuseras mer på tillsyn och uppföljning av de 
nationella målen samt att ett närmare samarbete mellan ämbetsverken och regeringen 
behövs.99    
   Gällande bestämmelser för länsstyrelsen var under denna utredning liknande de idag. 
Länsstyrelseinstruktionen som tillämpades var från 1990 och verksordningen från 1987 men 
förordningarna tillämpades på liknande sätt som idag. Länsstyrelsen skulle enligt 
länsstyrelseinstruktionen ”noga följa länets tillstånd och behov, att verka för att de fastställda 
nationella målen inom olika samhällssektorer får genomslag i länet”.100 Länsstyrelsen hade 
därmed huvudansvaret för den statliga förvaltningen på regional nivå samt en uppgift att 
främja länets utveckling. 
   Likt SOU 1992:63 tas regionen upp som det centrala ämnet samt att länsstyrelsens 
organisation behandlas. Landshövdingens roll och funktion tas dock inte upp. Kan detta bero 
på att lanshövdingsämbetet är ett svårt ämbete att reglera eller att regleringen kring och rollen 
som landshövding är så pass självklar att ytterliggare behandling inte krävs? Min uppfattning 
är att det senare alternativet är föga troligt.     
 
4.3.1.3  Regionalpolitik för hela Sverige (SOU 1997:13) 
 
Redan i titeln på SOU 1997:13, Regionalpolitik för hela Sverige, ser man att ämnet från 
ovanstående utredningar består. Utredningarna publiceras dessutom med relativt kort 
tidsintervall. 1992 är den första som denna studie väljer att behandla. Efter det kommer det 
utredningar 1995, 1997, 1998 och så vidare (se nedan). Regionen kan i och med detta 
knappast ses som ett problemfritt och lättreglerat område då utredning efter utredning tillsätts. 
   SOU 1997:13 fokuserar, likt de tidigare, på problematiken med regleringen mellan stat och 
region. Då stora förändringar skett gällande både den statliga och regionala förvaltningen vid 
denna tid tillsätts härmed ytterligare en utredning. Utredarna vill lägga ytterligare fokus på 
institutionerna för att öka effektiviteten. Aktörerna på regional nivå blir därmed viktigare än 
tidigare. Statens roll blir således att skapa institutioner som ger offentliga och privata aktörer 
möjlighet att mer aktivt påverka den regionala utvecklingen. Nu talar man inte bara om en 
decentralisering av den centrala styrningen utan även av den regionala styrningen.101 Det som 
skiljer denna utredning mot tidigare är främst att just effektiviteten och användningen av 
resurser behandlas på ett sätt som jag inte kan se tidigare.   
   Gällande länsstyrelsen och landshövdingen kan ett liknande mönster ses som i tidigare 
utredningar. Gällande landshövding är det dock snarare mer korrekt att tala om brist på 
mönster. Inte heller här behandlas landshövdingsämbetet trots att landshövdingen innehar en 
av de kanske mest centrala positionerna i den regionala verksamheten. SOU 1997:13 är 
därmed ännu ett exempel på bristen kring reglering och behandling av landshövdingens 
ämbete.    
 
 

                                                 
97 SOU 1995:27, s. 64 
98 SOU 1995:27, s. 377 
99 SOU 1995:27, s. 385ff 
100 SOU 1995:27, s. 391 
101 SOU 1997:13, s. 53ff. 
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4.3.2 I skärningspunkten 
 
I slutet på 1990-talet verkar lanshövdingens roll nu komma att uppmärksammas i 
utredningarna på ett sätt som tidigare inte förekommit. 1998 tillsattes två utredningar av 
intresse för denna studie. Först kom ”Regional frihet och statligt ansvar – en principiell 
diskussion” och kort därpå ”I skärningspunkten – landshövdingarna och den centrala och 
regionala samordningen”. Den sista av dessa (SOU 1998:168) får ses som den mest centrala 
utredningen för denna studie, men först bör den tidigare nämnas då de gavs ut i anslutning till 
varandra.  
 
4.3.2.1 Regional frihet och statligt ansvar – en principiell diskussion (SOU 1998:166) 
 
Syftet med SOU 1998:166 var att skapa en plattform för kommande utredningar och 
ställningstaganden. Det som denna utredning kommer fram till var att det inte fanns någon 
självklar väg att gå beträffande uppdelningen mellan det statliga ansvaret och det regionala 
självstyret. Uppdelningen borde karaktäriseras av flexibilitet, decentralisering och 
internationalisering, vilket innebar att inga direkta nyheter presenteras.102   
   Ur demokratisk synvinkel framgår det av utredningen att ”systemet” ska vara överskådligt. 
Medborgarna ska förstå var beslut fattas. Ett svåröverskådligt system skapar därmed 
svårigheter för den regionala demokratin.103  
   Samhällsutvecklingen har gjort det svårt för länsstyrelsen att svara för sektorsöverskridande 
planering, samordning och utveckling. Ett balanserat sektorstänkande är därför av största vikt. 
Då huvudmannaskapet till viss del tagits över av kommunerna får även detta konsekvenser 
och omprövningar av statens åtaganden. Länsstyrelsens roll behandlas genomgående. 
Regeringen har tidigare (innan förvaltningsreformen 1991) framhållit vikten av en 
sammanhållen kompetent statlig organisation på regional nivå för tillsyn och rättstillämpning 
samt utvärdera statens beslut. Detta kvarstår. Länsstyrelsen ska på detta sätt bidra till ett 
enhetligt Sverige, en roll som ökar i betydelse då samhällets komplexitet tilltar samt att 
effektivitetskraven blir allt viktigare.104           
   Decentralisering såväl mellan central och regional statlig nivå som mellan stat och kommun 
föreslås. Likabehandlingen mellan enskilda medborgare är till exempel viktig.105 
Landshövdingsämbetet speglas inte i denna utredning men SOU 1998:166 ligger till grund för 
nedanstående SOU 1998:168 som redan i titeln proklamerar att landshövdingsämbetet utreds 
  
4.3.2.2 I skärningspunkten – landshövdingarna och den centrala och regionala      
             samordningen (SOU 1998:168) 
 
Det är först i SOU 1998:168 som landshövdingsämbetet utreds (åtminstone sedan 
förvaltningsreformen 1991 som varit denna studies utgångspunkt). Till skillnad från tidigare 
utredningar är det inte den centrala och regionala statsnivån som är i fokus, även om detta inte 
går att undgå. Nu är det landshövdingsämbetet som utreds Redan i förordet tas det upp det 
som förbryllat många, nämligen hur lite det finns utrett gällande landshövdingsämbetet. 
Historien visar dessutom på en maktposition som, förutom kungen, saknat motstycke.  
   SOU 1998:168 bygger på intervjuer av Peter Ehn106 med landshövdingar verksamma vid 
aktuell tidpunkt men även personer som tidigare haft ämbetet. Utredningen har två 

                                                 
102 SOU 1998:166, s. 11f. 
103 SOU 1998:166, s. 12, Jfr även kap 4.1.2.1  
104 SOU 1998:166, s. 34f. 
105 Jfr kap 4.1.1.2 
106 Peter Ehn var vid denna tid verksam inom finansdepartementet.  
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övergripande teman där det första gäller landshövdingens roll i skärningspunkten mellan 
politik och förvaltning, mellan centralt och regionalt. Det andra temat berör 
landshövdingarnas relation till regeringen, Regeringskansliet, andra statliga myndigheter samt 
de regionala självstyrelseorganen.107      
    Begreppsparen politik - förvaltning och stat - region har genomgående varit nyckelbegrepp 
i flertalet tidigare utredningar. Landshövdingsrollen utkristalliseras i spänningsfälten mellan 
dessa begreppspar.108 Landshövdingsrollen rymmer en mångfald av arbetsuppgifter och vart 
tyngdpunkten läggs beror till viss del på landshövdingens egna preferenser. Genomgående av 
de intervjusvar som Peter Ehn fått in var just denna frihet och mångfald som ämbetet innebar. 
Beträffande rollen som länets representant inför regeringen kontra uppgiften som regeringens 
representant i länet kan denna roll sägas ha skiftat under årens lopp. Historiskt sett började 
rollerna bli likvärdiga på 1900-talet från att landshövdingen tidigare endast ansågs som 
regeringens (kungens) representant i länet.109 Under stora delar av 1900-talet kom sedermera 
rollen som länets representant att växa sig allt större. Under slutet av 1900-talet och när denna 
utredning genomfördes (1998) var rollen omvänd igen. Nu anses det på genomgående basis 
att landshövdingen primärt är regeringens representant i länen och inte tvärt om.110    
   Landshövdingsämbetet är ett ämbete i förändring och har varit så under en mycket lång tid. 
En uppfattning som många landshövdingar har haft är att regeringen inte utnyttjar detta 
ämbete utefter dess potential. Landshövdingar menar att det finns en brist beträffande 
kunskapen kring landshövdingen och dess roll. Landshövdingen kan på så sätt tappa 
legitimitet som länets företrädare och därmed bara få uppgifter som myndighetschef.111  
   Samspelet mellan den centrala statliga nivån och landshövdingarna handlar ofta om 
problematiken kring statsförvaltningens starka sektorisering. Sektoriseringen bidrar, enligt 
landshövdingarna, till svårigheter att dela upp och samordna uppgifter av olika slag. Den så 
kallade länsstyrelseinterna sektoriseringen leder bland annat till att så kallade 
länsstyrelseexperter inte i första hand ser sig som länsstyrelsens representanter utan mer som 
företrädare för sin sektor eller profession.112

   Landshövdingen kallas ibland för ”spindeln i nätet” med anledning av det kontaktnät som 
byggs upp kring ämbetet. Då landshövdingen befinner sig i skärningspunkten mellan politik - 
förvaltning och stat - region skapas kontakter i en mängd olika sammanhang. Kontakterna 
med den centrala politiska ledningen var dock, enligt dåvarande landshövdingar, sporadiska. 
Kontakterna med övriga centrala myndigheter kan även de tyckas vara oroväckande glesa. 
Kontakterna på regional nivå kan däremot sägas vara genomsnittligen tätare.113 
Landshövdingens representativa roll och symboliska värde har betydelse som plattform för att 
skapa kontaktnät. Förväntningarna behöver dock inte nödvändigtvis hänga samman med 
rollen som chef för länsstyrelsen. Rollen som landshövding går därmed utanför chefsrollen. 
Landshövdingens dubbla roll speglas här återigen, och det är av stor vikt att landshövding och 
omgivning är medvetna om när vilken roll ikläds då landshövdingen har en viktig funktion att 
fylla för samhällsorganisationen på regional nivå.114    
   Sammantaget konstaterar Peter Ehn i SOU 1998:168 att landshövdingsämbetet är ett viktigt 
ämbete att värna om. Han menar till och med att ämbetet inte fått den uppmärksamhet som det 

                                                 
107 SOU 1998:168, s. 3 
108 SOU 1998:168, s. 13 
109 Jfr. kap 2 
110 SOU 1998:168, s. 38ff. 
111 SOU 1998:168, s. 46ff. 
112 SOU 1998:168, s. 59ff. 
113 SOU 1998:168, s. 66ff. 
114 SOU 2000:85, s. 186f. 
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förtjänar och att landshövdingsämbetet framöver därför bör uppmärksammas ytterligare.115 
Tyvärr är detta något som inte har skett.  
 
4.3.3 Det ofullständiga pusslet 
 
Under 2000-talet fortsätter diskussionen om hur den regionala förvaltningen ska genomföras. 
Likt tidigare förekommer dock landshövdingsämbetet allt för sällan i dessa utredningar.  
 
4.3.3.1 Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning (SOU 2000:85) 
 
Decentralisering och internationalisering kvarstår från tidigare utredningar som 
nyckelbegrepp för utvecklingen av den regionala förvaltningen. Gällande 
uppgiftsfördelningen lyfter kommittén fram subsidiaritetsprincipen som principiell 
utgångspunkt för uppdelningen mellan central, regional och lokal nivå. Uppgifterna ska 
därmed skötas av den lokala nivån i den utsträckning det är möjligt innan regional och central 
nivå tar vid. Det finns ett demokrativärde att besluten tas så nära medborgarna som möjligt.116

   Länsstyrelsens uppgift under 80-talet var främst att främja länets utveckling. Som 
regeringens förlängda arm fick därför länsstyrelsen en mindre framträdande roll. Under 90-
talet fick den nationella politiken en mer framträdande roll. De nationella målen skulle nu få 
genomslag i länen. Under samma årtionde kom länsstyrelsens funktion som regeringens 
förlängda arm att åter få betydelse och länsstyrelseinstruktionen kom därför vid ett par 
tillfällen att ändras för att tydliggöra länsstyrelsens roll i förhållande till regeringen. 
Nationella mål, länets utveckling och effektiv förvaltning kan i ordningsföljd visa på 
länsstyrelsens uppgifter. Då de nationella målen kommit att få ökad betydelse för 
länsstyrelsen innebär detta också att förväntningarna på att länsstyrelsen ska företräda länet 
inför statsmakten ökat. Landshövdingens roll kommer därmed i fokus.117  
 
Landshövdingen innehar en dubbel roll i den bemärkelsen att han eller hon ska vara länets 
företrädare samt regeringens företrädare. Som länets företrädare ska han eller hon dock inte 
agera emot utan inför regeringen.118 Landshövdingen ska ”företräda staten och de nationella 
intressena inom myndighetens verksamhetsområden och att självstyrelseorganen har det 
regionala utvecklingsansvaret och företräder länet i regionala utvecklingsfrågor”.119 Vidare 
behandlas inte landshövdingens roll utöver förtydliganden av det som Peter Ehn uttrycker i 
SOU 1998:168.120         
  
4.3.3.2 Det ofullständiga pusslet – behovet av att utveckla den ekonomiska styrningen  
             och samordningen när det gäller länsstyrelserna (SOU 2004:14) 
 
SOU 2004:14 är ett betänkande från länsstyrelseutredningen och behandlar behovet av att 
utveckla den ekonomiska styrningen och samordningen gällande länsstyrelserna. Då 
länsstyrelsens ekonomiska styrning inte ingår i denna studies syfte kommer detta inte att 
utvecklas i någon större bemärkelse. Anledningen till att denna utredning ändå behandlas är 
för att visa på hur landshövdingsämbetet även i fortsättningen utesluts i utredningar gällande 
länsstyrelsens roll. 

                                                 
115 SOU 1998:168, s. 103 
116 SOU 2000:85, s. 13 
117 SOU 2000:85, s. 181ff. 
118 SOU 2000:85, s. 183f. 
119 SOU 2000:85, s. 359 
120 Jfr. kap 4.3.2.2 
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Vid en snabb genomsökning av utredningen i pdf-format hittade jag inte termen landshövding 
vid mer än åtta tillfällen. Vid sju av dessa tillfällen tas landshövdingen endast upp som 
exempel i form av ordförande av styrelsen eller dylikt, inget ingående om ämbetets uppgifter 
eller befogenheter. Det enda som jag anser har betydelse för landshövdingens roll och 
uppgifter är där utredningen anser att samordningen mellan vissa länsstyrelser är informell till 
sin karaktär. Gällande landshövdingens roll sägs där att det inte finns någon liknande 
sammanhållande funktion och formell ansvarsfördelning som det finns mellan till exempel 
länsråden eller numera även chefsjuristerna.121      
 
4.3.4 Vad hände sen? 
 
Utredningarna ovan visar dels på en omfattande bas gällande den centrala och regionala 
samordningen med länsstyrelsen som viktig aktör, dels en brist på resultat av det material som 
berör landshövdingsämbetet. 
   Utredningarna ovan är utvalda för dess beröringspunkter med landshövdingsämbetet. Ingen 
av dessa (inte ens SOU 1998:168122) har genererat någon lagstiftning som påverkat ämbetet. 
Ett fåtal propositioner har lagts fram men inte vidare genererat lagstiftning och därmed heller 
inte bidragit till en bättre reglering av ämbetet. Titeln på kapitel 4.3 ”Förarbeten utan resultat” 
anser jag därmed vara befogad.  
 

4.4 Sammanfattning 
 
Efter denna sammanställning av vad som utgör gällande rätt för landshövdingsämbetet kan 
man snart konstatera att lagstiftningen på området är bristfällig. Detta innebär inte att den 
lagstiftning som finns är inkorrekt, men att den är allt för generell och opreciserad för att 
generera en bra bild om vad som egentligen utgör gällande rätt. Den lagstiftning som finns på 
området i form av bland annat RF, FL och FPL kan dock inte nonchaleras med anledning av 
att landshövdingen specifikt inte behandlas i dessa lagar. Denna lagstiftning måste ses i 
samförstånd med de mer preciserade regleringar som länsstyrläseinstruktionen och 
verksförordningen ger.  
   Då det tillsats ett flertal offentliga utredningar gällande den regionala politiken anser jag att 
detta tyder på en medvetenhet om områdets komplexitet. Tillsatta utredningar beträffande 
landshövdingsämbetet specifikt är dock färre. SOU 1998:168123 är egentligen den enda 
utredning som tillsats, en utredning som, likt de övriga, inte resulterat i någon lagstiftning. 
Detta innebär att historiken får ökad betydelse. Sedvanan kring ämbetet kvarstår till stor del 
och som det ser ut idag får sedvanan anpassas till rådande omständigheter i högre utsträckning 
än att nya lagar och förordningar stiftas. Avslutningsvis kan den makt som landshövdingen 
besitter fortfarande sägas vara betydande, även om den till viss del kan anses vara avtagande 
Denna makt måste dock (baserat på verksförordningens 7 §) bedrivas författningsenligt!124

 

                                                 
121 SOU 2004:14, s. 99ff. 
122 Jfr. kap 4.3.2.2 
123 Jfr. kap 4.3.2.2 
124 Jfr. kap 4.2.5  
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5. Konklusion  
 

5.1 Resultat och analys 
 
Denna studie har visat på landshövdingsämbetets långa och betydelsefulla historia och hur 
regleringen av ämbetet varierat under årens lopp. Det har bland annat visat sig att 
landshövdingsämbetet idag främst representerar regeringen i länen. Rollen som regional 
representant inför regeringen lever fortfarande kvar men är i jämförelse inte lika stark. 
Landshövdingens dubbla roll innebär att han eller hon dels ska vara länets företrädare inför 
regeringen, dels regeringens företrädare i länet. Inkluderat i dessa två roller har han eller hon 
dessutom positionen som myndighetschef i länsstyrelsen och rollen som landshövding kan 
därför anses vara allt annat än okomplicerad. Denna studie har fram till nu försökt uttrycka 
vad som är gällande rätt på området och vad landshövdingsämbetet därmed har för reglering 
att rätta sig efter. Länsstyrelseinstruktionen125 utgör tillsammans med verksförordningen126 
den mest konkreta regleringen som landshövdingen har att beakta. Båda dessa regleringar är 
dock förordningar och på så sätt är de underställda den lagstiftning som finns.  
   Länsstyrelsen och landshövdingen har att beakta vad som sker på såväl nationell som 
regional nivå. Ledning och tjänstemän hamnar därmed i situationer där arbetet regleras från 
flera håll, dels från regeringen, dels från riksdagen och dessutom från den egna myndigheten, 
något som ska sammanföras och tillämpas inom verksamheten i det enskilda länet. Alla 
verksamma inom länsstyrelsen måste arbeta utefter samma lagar och förordningar och enligt 
normhierarkin har lag primärt företräde. Detta gäller för såväl ledning som övriga tjänstemän.   
   Regeln lex superior innebär att författning av högre rang har företräde, vilket bör 
respekteras. Om detta inte skulle ske kan sådant handlande motiveras med hjälp av en annan 
regel, lex inferior som innebär att lagen ska respekteras till och med när den strider mot 
grundlagarna.127  Regeln lex specialis som innebär att specialförfattning går före allmän 
författning har trots dess teoretiska betydelse en relativt begränsad praktisk betydelse. RF 
11:14 och det så kallade uppenbarhetsrekvisitet innebär till exempel att lex superior och lex 
specialis i praktiken blir svåra att upprätthålla. Reglerna kan därmed inte till fullo lösa 
problematiken kring bristande regleringen av ämbetet, men de kan ge vägledning.  
   Syftet med denna studie har varit att utreda vad som är gällande rätt beträffande 
landshövdingsämbetets (och länsstyrelsens) roll och befogenheter. Ämbetet har dessutom 
studerats ur ett övergripande maktperspektiv. Nedan kommer detta maktperspektiv att 
analyseras innan diskussionen om vad som utgör gällande rätt.  
 
5.1.1 Ämbetets juridiska och demokratiska funktion i förhållande till begreppet  
         makt  
 
Sörndal128 skriver att lanshövdingarnas sociala ställning alltid varit hög. Boken är dock 
skriven på 30-talet och saknar därmed nästan 80 år av samhällsutvecklingen. Hursomhelst 
menar han att landshövdingens sociala ställning alltid varit hög på grund av ett flertal 
aspekter. Dels tar han upp att landshövdingar i invånarnas ögon ofta har långtgående 
befogenheter och mycket makt, något som i verkligheten inte varit fallet. Detta är intressant. 
Historiskt sett har landshövdingarna uppenbarligen haft ett stort inflytande på samhället och 

                                                 
125 Jfr. kap 4.2.4 
126 Jfr. kap 4.2.5 
127 Peczenik, 1988, s 105 
128 Jfr. kap 1.3  
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därmed också stor makt. Anmärkningsvärt är dock att denna maktdiskussion fortfarande levt 
kvar trots att landshövdingens befogenheter och makt minskat under årens lopp.129 Hur 
kommer sig detta? Är det fortfarande så?    
   Enligt SOU 1998:168130 är landshövdingen inte längre den självklara ledande aktören i 
relationen till statsmakterna. Av detta kan man utläsa att landshövdingsämbetet förlorat en del 
makt och därmed också inflytande. Det hävdas dock inte att landshövdingsämbetet förlorat i 
betydelse. På vissa områden kan landshövdingen fortfarande vara ledande, men positionen 
som den självklara ledande aktören är idag inte vigd åt just landshövdingen.  
   Beträffande ämbetets juridiska funktion kan sägas att landshövdingen som myndighetschef 
ändå har relativt långtgående befogenheter. Chefsansvaret för med sig en juridisk funktion 
som är svår att undgå och som landshövding gäller det då att se till att man själv sköter sina 
uppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. Utöver detta bidrar chefsrollen till att de uppgifter 
som delegeras också ska genomföras korrekt vilket innebär att delegeringen kan få stor 
praktisk juridisk betydelse. Även om landshövdingens roll som länets representant växt sig 
starkare under 1900-talet anses det idag på genomgående basis att landshövdingen primärt är 
regeringens representant i länet. Maktförhållandet kan härmed sägas ha förskjutits en aning 
från landshövdingen till regeringen. Landshövdingar har på grund av detta känt att de tappat i 
legitimitet som länets företrädare och ämbetet blir idag därför mer inriktat på rollen som 
myndighetschef trots att ämbetet egentligen sträcker sig utanför denna chefsroll.131  
   Beträffande ämbetets demokratiska funktion kan främst tillsättningsförfarandet observeras. 
Den politiska sfären har inte varit ett studieobjekt för denna studie men tillsättningen av 
landshövdingsämbetet visar ända på politikens inverkan på ämbetet. En landshövding har 
idag, generellt sett, ofta lång erfarenhet inom den politiska sfären vilket oundvikligt bidrar till 
politiska influenser. Ämbetets demokratiska funktion kan därmed sägas uppkomma i och med 
kriterierna kring tillsättningen men att den demokratiska dimensionen sedan utökas av att 
landshövdingen fungerar som regeringens förlängda arm på regional nivå. Även om 
landshövdingen inte behöver vara politiker innebär detta inte att den politiska sfären är 
frånkopplad. Landshövdingsämbetet kan snarare ses som ett balansinstrument mellan den 
politiska sfären och näringslivet.    
   För att avslutningsvis se landshövdingsämbetet i förhållande till Foucaults132 diskussion 
kring begreppet makt kan det uppmärksammas att ämbete och makt inte har några självklara 
samband. Makt blir verkligt när det kommer till utryck och därför är det mycket upp till den 
enskilda landshövdingen hur, när och vart makten ska uttryckas. Makt är inte något som är en 
självklarhet på grund av att man fått landshövdingsämbetet, makt är något som 
landshövdingen får ta sig. Makten måste dock utövas inom de lagar och förordningar som 
finns och maktbefogenheterna blir därmed begränsade, till fördel för rättssäkerheten. 
Legalitetsprincipen stadgar i RF 1:1 3st att ”Den offentliga makten utövas under lagarna”, 
landshövdingsämbetets maktbefogenheter är inget undantag.  
   Begreppet makt är svårdefinierat men har använts tillsammans med begreppet befogenhet i 
denna studie, inte som synonymer men som närstående begrepp. Detta har gjort att 
landshövdingsämbetets avtagande befogenheter samtidigt tolkas som avtagande makt. Då 
landshövdingsämbetet trots detta kvarstår i en stark maktställning kan begreppet makt utan 
tvekan, även idag, förknippas med ämbetet. Brist på tydlig reglering kring ämbetet kan sägas 
bidra till att landshövdingar relativt fritt kan ta sig friheter att agera. De lagar och förordningar 
som finns att tillämpa är dock viktiga att uppmärksamma då de sätter upp yttre gränser för 
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132 Jfr. kap 1.3 
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ämbetet. Med denna diskussion kommer man därför osökt in på vad som idag utgör gällande 
rätt för landshövdingsämbetet.    
 
5.1.2 Gällande rätt  
 
Vad är gällande rätt för landshövdingsämbetet och vad är det som reglerar 
landshövdingsämbetets befogenheter i förhållande till länsstyrelsen? Frågorna besvaras 
enklast genom att primärt se till länsstyrelseinstruktionen och verksförordningen som 
tillsammans utgör den mest konkreta regleringen som landshövdingen och länsstyrelsen har 
att beakta. Trots att dessa förordningar är de som tydligast reglerar landshövdingsämbetet 
innebär detta inte att regleringen för den delen är tydlig. För att hitta gällande rätt för 
landshövdingsämbetet bör därför lagar som FL och FPL givetvis tillämpas men framför allt 
bör RF uppmärksammas. De offentligrättsliga principerna133 finner ofta lagstöd i RF och 
dessa principer har en övergripande funktion som gör dem fullt tillämpbara inom EU, i 
Sverige, inom Sveriges myndigheter och därmed även på landshövdingsämbetet. I de fall där 
förordningarna saknar tydlig reglering kan rättsprinciperna vara ett verktyg som relativt enkelt 
kan visa vägen för hur landshövdingen bör handla. Grundlagar och rättsprinciper har dock en 
övergripande karaktär och är därför inte direkt riktad mot just landshövdingsämbetet.  
   I framtagandet av gällande rätt för landshövdingsämbetet har svårigheten med att stifta ny 
lagstiftning varit slående. Studien har valt ut utredningar från 1992 fram till 2004 och ingen 
av dessa har resulterat i lagstiftning. Detta är mycket anmärkningsvärt, inte minst med tanke 
på att utredningarna tillsats med 2-4 års mellanrum, ibland har till och med två utredningar 
tillsats under samma år. Detta indikerar, enligt mig, på att den regionala förvaltningen är ett 
svårreglerat område och i behov av förändring. Landshövdingsämbetet har behandlats i 
mycket få av dessa utredningar men den utredning som tydligt behandlar landshövdingen 
(SOU 1998:168134) har heller inte resulterat i någon förbättrad reglering, trots att utredningen 
lyfter fram att ämbetet är ett viktigt ämbete och att det framöver borde uppmärksammas 
ytterligare, något som tyvärr inte har skett. Av den anledningen vill denna studie inte göra 
anspråk på att uppgiften att stifta nya lagar är okomplicerad. Då lagar idag allt oftare får 
karaktären av ramlagar och därmed en mer generell karaktär kan det därför vara en möjlighet 
att utvidga den instruktion och den verksförordning som idag finns. I framtagandet av 
gällande rätt idag bör man dock som sagt även se utöver dessa förordningar.    
   Landshövdingsämbetets befogenheter i förhållande till länsstyrelsen är mot bakgrund av 
ovanstående också reglerat i länsstyrelseinstruktionen och verksförordningen. Landshövding 
är idag mer en självklar del av länsstyrelsens organisation och har därför inte samma 
självständiga aktörsroll som tidigare varit fallet. Befogenheterna gäller idag mer konkret inom 
myndigheten. Länsstyrelsen har genomgått ett flertal omorganisationer vilket inneburit att 
bland annat länsrätterna, kronofogdstjänster, samt polisuppgifter överförts till utomstående 
myndigheter. Omfattande omorganisationer som dessa har bidragit till att länsstyrelsen idag 
inte har samma befogenheter som tidigare vilket givetvis även påverkat myndighetschefen, 
landshövdingen. Utveckling har gjort att länsstyrelsens och landshövdingsämbetets 
befogenheter tillsammans sakta men säkert avtagit. Sambandet mellan myndighet och dess 
chef blir givetvis oundviklig men samtidigt har landshövdingsämbetet funktionen som 
regeringens representant i länet samt att agera som regionens företrädare inför regeringen.  
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5.1.3 Länets utveckling  
 
Svårigheten mellan landshövdingens vilja och möjlighet (befogenhet) att åstadkomma 
förändring kan exemplifieras med länsstyrelseinstruktionens andra paragraf som stadgar att 
länsstyrelsen ”skall främja länets utveckling och noga följa länets tillstånd samt underrätta 
regeringen om vad som är särskilt viktigt för regeringen att få veta om länet och händelser 
som inträffat där”. Att främja länets utveckling är en av länsstyrelsens och landshövdingens 
primära uppgifter. Enligt de gamla förvaltningslagen (1971:290) innebär myndighetsutövning 
en "utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, 
disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande". Detta inbegriper såväl 
länsstyrelsen som dess tjänstemän. Som myndighet sitter man i en maktposition i samhället 
och denna position innebär att myndigheter och dess tjänstemän har speciellt stränga regler att 
iaktta. Landshövdingen har som uppgift att vara länets ansikte utåt och är därför också ofta 
den person som har ett brett kontaktnät. För att främja länets utveckling bör landshövdingen 
på ett eller annat sätt använda sig av dessa kontakter. Ett samarbete med såväl kommun, 
landsting, företag, organisationer med flera är därför nödvändigt. Landshövdingens 
möjligheter att använda sig av dessa kontakter kan dock skapa såväl framsteg som problem. 
Frågan blir härmed vilka befogenheter landshövdingen har i samspelet med omgivningen?  
   Som utgångspunkt måste landshövdingen bland annat beakta den så kallade 
proportionalitetsprincipen135 i sitt arbete att utveckla länet. Det måste alltid finnas proportion 
mellan åtgärden och det syfte man vill uppnå. Då tydlig reglering i många fall saknas vill 
denna studie även lyfta fram övriga offentligrättsliga principer som ett juridiskt verktyg för att 
skapa ett acceptabelt förhållningssätt för landshövdingen att rätta sig efter. I övrigt har 
landshövdingen relativt fritt fram att diskutera, och förhandla fram, åtgärder som kan gynna 
länets utveckling så länge det sker inom ramen för befintlig lagstiftning.136      
 
5.1.4 Ämbetets historia 
 
Landshövdingsämbetet är ett ämbete med lång och betydelsefull historia vilket inte minst kan 
exemplifieras med ämbetets tidigare benämning som ”konungens befallningshavande”. Som 
kungens närmaste man (under tidigare århundraden var det nämligen bara män som fick 
ämbetet) hade landshövdingen betydande inflytande i samhället och landshövdingen var 
därmed en person som medförde respekt. Även om landshövdingen idag fortfarande är ett av 
de högsta ämbetena har jag den uppfattningen att denna respekt minskat med åren, vilket inte 
omöjligt kan ha sin bakgrund i ett ökat politikerförakt. Tillsättningsförfarandet har nämligen 
visat på att majoriteten av dagens (men även tidigare) landshövdingar har politisk bakgrund 
och att detta till och med kan anses vara en förutsättning för att få ämbetet. 137  Trots 
minskade befogenheter (vilket till stor grad hänger samman med länsstyrelsens organisation 
som under årens lopp delats upp i olika myndigheter) har landshövdingsämbetet fortfarande 
en särställning, dels som myndighetschef, dels som regeringens förlängda arm i regionen. 
   Regleringen av landshövdingsämbetet har historiskt sett skett genom de så kallade 
landshövdingeinstruktionerna som relativt tydligt föreskrivit vad landshövdingen haft för 
ställning. Idag är det länsstyrelseinstruktionen som tydliggör detta. Skillnaden mellan dessa 
olika instruktioner är främst att landshövdingeinstruktionen tydligare reglerat 
landshövdingsämbetet medan dagens länsstyrelseinstruktion mer behandlar 
landshövdingsämbetet som en del av länsstyrelsen och inte som en egen ”institution”. 1918 
års instruktion kan anses som en brytpunkt gällande övergången från relativt god reglering till 
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sämre direkt riktad reglering för landshövdingsämbetet.138 Övergången från reglering som 
tidigare direkt var riktad mot landshövdingen till att idag reglera länsstyrelsen överlag anser 
jag är en av anledningarna till att landshövdingsämbetet idag har en sämre reglering att luta 
sig emot, jämfört med tidigare århundraden. Huruvida denna utveckling är positiv eller inte 
kan dock diskuteras. Att makt och befogenhet förskjuts från aktören landshövding till 
institutionen och myndigheten länsstyrelse behöver knappast vara något negativt. 
Landshövdingen har fortfarande det övergripande chefsansvaret och som organisationen ser ut 
idag har jag den uppfattningen att maktmissbruk lättare bör kunna gå att undgå. Även om 
landshövdingen är chef är han eller hon inte enväldig. Tillsammans med de övriga i styrelsen 
samt tjänstemännen inom myndigheten kan den offentliga makten snarare användas på ett mer 
juridiskt korrekt vis. Sakkunniga inom olika områden bidrar till att handläggning och beslut 
juridiskt genomförs på ett acceptabelt sätt.         
 

5.2 Slutsats 
 
För att sammanfatta vad som kan anses vara gällande rätt för landshövdingsämbetet (enskilt 
men även i förhållande till länsstyrelsen) är det primärt länsstyrelseinstruktionen och 
verksförordningen som bör beaktas men att det vore ett misstag att bara se till dessa 
förordningar. Den ovan beskrivna normhierarkin gör att lagar som FL och FPL är viktiga 
lagstiftningar att beakta samt att de offentligrättsliga principerna har visat sig vara fullt 
tillämpbara. RF, TF och FPL som denna studie har hämtat dessa principer ifrån blir på detta 
sätt lagstiftningar som landshövdingen utöver ovanstående bör uppmärksamma. Sammantaget 
bidrar dock bristen på relevant lagstiftning till att landshövdingsämbetet trots detta är ett 
svårreglerat ämbete. De offentligrättsliga principerna kan hjälpa till som förhållningsregler 
men för att fastställa vad som är gällande rätt kan till exempel utveckling av befintliga 
förordningar genomföras, alternativt att landshövdingsämbetet återigen kan bli reglerat som i 
de gamla landshövdingeinstruktionerna. Med tanke på landshövdingsämbetets utveckling mot 
en mer utpräglad myndighetschefsroll är dock det senare alternativet troligen en sämre 
lösning. 
   Enligt SOU 1998:168 är landshövdingen inte längre den självklara ledande aktören i 
relationen till statsmakterna. Landshövdingsämbetet har därmed förlorat en del makt och 
därmed också inflytande. Gällande ämbetets juridiska funktion kan påpekas att 
landshövdingen som myndighetschef ändå har relativt långtgående befogenheter men att 
maktförhållandet kan sägas ha förskjutits en aning från landshövdingen till regeringen. 
Gällande ämbetets demokratiska funktion kan främst tillsättningsförfarandet observeras. En 
landshövding har idag ofta lång politisk erfarenhet vilket genererar politiska influenser. 
Ämbetets demokratiska funktion kan därmed sägas uppkomma i och med kriterierna kring 
tillsättningen men att den demokratiska dimensionen sedan utökas av att landshövdingen 
fungerar som regeringens förlängda arm på regional nivå. Även om landshövdingen inte 
behöver vara politiker innebär detta inte att den politiska sfären är frånkopplad. 
Landshövdingsämbetet kan snarare ses som ett balansinstrument mellan den politiska sfären 
och näringslivet.    
   Utifrån dagens situation och den historiska bakgrunden bör ämbetet ses som ett 
betydelsefullt ämbete. Utvecklingen går dock mot att ämbetet framöver inte kommer att skilja 
sig så mycket i jämförelse med övriga myndighetschefer, vilket gör att bland annat 
tillsättningsförfarandet bör ses över. Med detta vill denna studie påvisa att ämbetet har en 
viktig roll att fylla men att utvecklingen och dagens brist på reglering gör att ämbetet troligen 
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framöver kommer att tappa ytterligare befogenheter. Brist på tydlig reglering gör idag att det 
är mycket upp till varje landshövding att skapa sig ett ämbete, lagar och förordningar gör det 
inte.     
    

5.3 Reflektion  
 
Landshövdingsämbetet är ett ämbete med gedigen historia och har därför också ansets vara ett 
betydelsefullt ämbete. Jag tror fortfarande att ämbetet har en viktig funktion att fylla och att 
det därmed är ett viktigt ämbete att värna om, samtidigt har ämbetet skiftat i karaktär under 
årens lopp och ämbetet har idag andra funktioner än vad som var fallet i början av 1600-talet. 
Jag skulle därför vilja lyfta fram två begrepp som nyckelbegrepp för dagens 
landshövdingsämbete. Makt är det första begreppet därför att landshövdingen fortfarande har 
stort inflytande på hur verksamheten ska bedrivas. Makten tydliggörs även då ämbetet har ett 
brett kontaktnät inom såväl offentlig som privat sektor. Kontakter inom den breda privata 
sektorn kan därmed användas inom ramen för de den makt och de befogenheter som den 
offentliga sektorn besitter. Det andra begreppet som jag vill lyfta fram är representation. 
Detta begrepp står delvis i motsatsförhållande till begreppet makt, vilket också är syftet. Trots 
kvarstående makt har landshövdingsämbetet ur ett historiskt perspektiv tappat betydliga 
befogenheter. Idag har landshövdingsämbetet fler symboliska funktioner. Jag vill inte gå så 
långt som att säga att landshövdingsämbetet går i kungens fotspår från ett ämbete som i stort 
sett ansets vara synonymt med begreppet makt till att idag mer ha representativa funktioner, 
men det finns vissa likheter. Landshövdingen är som sagt myndighetschef och denna funktion 
kommer knappast att försvinna men ämbetets representativa roll framträder idag allt mer och 
begrepp som representation och högtidlighet är därför relevanta.  
   Avslutningsvis anser jag att avsaknaden av tydlig reglering kring ämbetet bör vägas upp av 
att grundlagarna bör tillämpas i högre utsträckning än vad som sker idag. Jag har den 
uppfattningen att de svenska grundlagarna idag inte utnyttjas till sin fulla potential utan mer 
fungerar som en referensram som övrig lagstiftning jämförs med. Även om denna funktion 
fortfarande är väldigt viktig har grundlagen fortfarande karaktären av en lag och bör därför, 
enlig mig, tillämpas som en sådan. De offentligrättsliga principerna är exempel på hur 
grundlagarna kan tillämpas ytterligare och detta är också en av anledningarna till att 
principerna lyfts fram i sådan hög utsträckning som de gjorts i denna studie.     
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