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cc Per Flensburg

Globalisering
New Public Management har spritt sig över hela 
västvärlden 
Men det betyder inte att offentlig förvaltning ser 
likadan ut över hela världen 
Skillnaderna beror på olika kulturer, religioner, 
ideologier och juridisk tradition 
Statens roll och legitimitet i samhället spelar roll 
Liksom det historiska arvet
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cc Per Flensburg

Förvaltningstraditioner
Anglosaxisk förvaltningstradition 

USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Nya 
Zeeland 

Kontinentaleuropeisk förvaltningstradition 
Tyskland, Frankrike, Österrike och 
Nederländerna 

Fram till 2:a världskriget var Sverige mycket 
influerad av tysk tradition, men har sedan blivit 
alltmer påverkat av den anglosaxiska
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cc Per Flensburg

Skillnad
Staten spelar en större roll i den kontinental-
europeiska traditionen än i den anglosaxiska 
I den anglosaxiska världen talar man om 
Government istället för om State 
Statens legitimitet är lägre i de anglosaxiska 
länderna 
Skillnaderna har till stor del historisk förklaring, 
t.ex. dominerades USA av människor som flytt 
från en förtryckande stat
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cc Per Flensburg

Tysk förvaltningstradition

Man har en idealistiskt statsuppfattning, inne-
bärande att staten ses som något upphöjt och 
ovanför civilsamhället 
Den statliga förvaltningen och dess tjänstemän 
har högt anseende och har bra betalt
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cc Per Flensburg

Staten som rättsordning
Staten ses som bärare av generella juridiska 
principer, som föregår rätten 
Jurister och förvaltningstjänstemän uttolkar dessa 
principer 
Juridiken och förvaltningen sätter tydliga ramar 
för politiken och traditionell politisk intresse-
kamp underordnas i flera avseenden juridiken 
och förvaltningen
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cc Per Flensburg

Fransk förvaltningstradition

Härstammar från kejsar Napoleon I 
Strikt hierarkisk organisation med noga föreskriv-
na befäls- och beslutsordningar och noga reglera-
de förhållanden mellan över- och underordnade 
Detta hierarkiska sätt präglar också EU 
Staten spelar en stor roll i Frankrike, det är det 
land som är mest statscentrerat i Europa, att vara 
statstjänsteman är mycket eftersträvansvärt 
Fransk tradition har också en tydlig juridisk prägel
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cc Per Flensburg

Amerikansk 
förvaltningstradition

Staten spelar en betydligt mindre roll och har 
mindre legitimitet än i den kontinentaleuropeiska 
traditionen 
Staten tar betydligt mindre ansvar för medborgar-
nas välfärd i USA än i Europa 
Amerikanare är dessutom skeptiska till att betala 
skatt, men förknippar staten med rigiditet och 
ineffektivitet och ser den som ett potentiellt hot 
mot medborgarnas frihet
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cc Per Flensburg

Amerikansk 
förvaltningstradition

Staten ses som ett särintresse och statliga tjänste-
män har låg status 
Den amerikanske förvaltningen är i hög utsträck-
ning ett redskap för politiken 
I amerikansk tradition härleds de regler som styr 
förvaltning från prejudicerande domar. reglerna 
genereras bottom up, så att säga, medan det i 
Tyskland är abstrakta principer som tolkas i 
speciella fall, top down
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cc Per Flensburg

Brittisk förvaltningstradition

Parlamentet har väldigt hög legitimitet och anses 
uppbära allmänintresset. I Tyskland gjorde staten 
och förvaltningen detta 
Förvaltningen är helt underordnad politiken  
Departementen omfattar även myndigheter och 
ämbetsverk och styrs av en minister, som är 
formellt ansvarig 
Rättsordning härleds ur parlamentets politiska 
beslut och därmed spelar juridiken ingen stor roll. 
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cc Per Flensburg

Skandinavisk tradition
Precis som i den tyska företräder staten allmän-
intresset. Juridiken spelade tidigare en större roll 
än nu, men vi har särskilda förvaltningsdomstolar 
Statens centrala roll märx i språket: Statens 
fastighetsverk, Statens provningsanstalt etc 
Förvaltningen har haft hög status, men är mycket 
folkligare än t.ex. i Tyskland. Beror på att ”folket” 
varit representerade i förvaltningen 
(korporativism)
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Finito

Infinito

Finito
tack för den här gången
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