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Abstract 
 
Detta är en studie av Kinas offentliga förvaltning som undersöker olika reformer som skett under 
slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. Den utgår ifrån de mål politiska ledare i Kina hade 
när de initierade reformerna av förvaltningen. Vetenskapliga artiklar skrivna av både 
västerländska och asiatiska akademiker publicerade i västerländska vetenskapliga journaler 
används som empiri för att skildra förvaltningen och reformerna. Dessa artiklar är skrivna vid 
olika tidpunkter under decennierna som uppsatsen behandlar. Teorin som tillämpas innefattar 
teoretiska begrepp som utgår ifrån mål politiska ledare i Kina hade när de påbörjade de reformer 
vi hanterar i studien. Slutsatser som nås är att inom två av begreppen som används kan framsteg 
urskiljas medan ur perspektivet av det tredje begreppet är resultaten blandade och oklara. 
 
Nyckelord: Kina, offentlig förvaltning, reformer, meritokrati, regelbaserat system, judikalisering, 
oberoende förvaltning.  
Antal ord: 4142 
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1 Inledning 
Kinas offentliga förvaltning har länge haft en viss grad av en hemlig karaktär gällande delar av 
sin struktur och sina processer, speciellt bland den västerländska allmänheten. Arbetsamma 
akademiker har lyckats komma underfund med en hög grad av de mer hemlighetsfulla delarna 
och reformer i Kina har även de minskat grumligheten. Perspektivet som används i studier av 
Kina kan tyckas vara grundläggande västerländsk och vi har varit intresserade av huruvida det 
som kommer till att förespråkas med det perspektivet matchar det som Kinesiska ledare själva 
önskade åstadkomma med reformerna som genomförts. 
 

2 Frågeställning 
Hur har Kinas moderna offentliga förvaltning utformats och förändrats under decennierna mellan 
1990 och 2010? 
 

3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur väl reformerna av Kinas förvaltning implementerats 
utifrån några av målen som Kinas politiska ledare hade när de initierade processen. 
 

4 Metod 
Det första steget i vår studie av Kinas byråkrati efter att vi valt vår frågeställning har varit att 
identifiera olika tidpunkter under de senaste decennierna där stora förändringar skett gällande 
byråkratin. Vår utgångspunkt är det byråkratiska systemet som beskrivs av Melanie Manion, 
1985. De stora förändringarna vi identifierar är ett par medvetna reformer genomförda 1993 och 
2006.  
 
Vi fortsätter sedan med att välja ut teoretiska begrepp utifrån vilka vi kan analysera byråkratin 
och reformerna. De begrepp som valts grundas i de mål som sattes upp av Kinesiska ledare i 
början av processen som genomförde reformerna. Därefter operationaliseras begreppen och 
används för att medverka i att besvara frågeställningen. 
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Empirin som valts är sekundärmaterial i form av vetenskapliga framställningar. Forskarna i fråga 
kommer från både västerländska länder och från Asien och har alla publicerat sina 
framställningar i västerländska vetenskapliga journaler. Empirin handskas med olika tidsperioder 
och olika delar av byråkratin och reformerna och kan därmed tillsammans med de teoretiska 
begrepp vi valt ge en fullare bild av förändringarna. 

 

5 Empiri 

5.1 The Cadre Management System, Post- Mao: The Appointment, 
Promotion, Transfer and Removal of Party and State Leaders 
Manion (1985) beskriver att det dåvarande kinesiska systembyggandet med utnämningar, 
befordringar, förflyttningar och sparkande av ledare var en del av en större post-Maoistisk ansats 
i en bred organisationell rationalisering av det rådande kadersystemet. 
 
Redan 1955 hade samtliga inom Partiet och de statliga kadrarna erhållit en rank som fastställde 
deras lön, och de blev tilldelade säten på olika statliga kontor baserat på detta. Auktoriteten över 
dessa kontor var i högsta grad centraliserad i ett nomenklaturasystem liknande Sovjetunionens, 
med huvudstadens strikta kontroll hela vägen ned till länsnivå.  
 
I början av 1980-talet ansågs en av statens stora utmaningar vara en kvalitativ transformering av 
hela kadersystemet och en förändring av ledarskikten på alla nivåer – i syfte att få mer 
revolutionära, yngre, kompetenta och professionella företrädare inom dessa. Manion framhåller 
två anledningar till varför dessa förändringar ansågs vara så viktiga. 
 
Det första var att det inte fanns något reguljärt system för rekrytering, belöning och bestraffande 
av kadrar, eller för kadrar att gå i pension, resignera eller bli utbytta. Deng Xiaoping ville se en 
drastisk förändring av hela systemet för att detta skulle förverkligas. Det andra var att en 
elitistisk transformering av kadersystemet sågs som en kontinuerlig process, vilket inte skulle ske 
som en respons på aktuella problem utan snarare behövde institutionaliseras i systemet i sig. 
 
Ledningen av kadrar i högre kontor styrs av en utarbetad ansvarsfördelning bland de olika 
partiutskotten. I princip kan ingen ledares utnämning, befordran, överföring eller borttagning ske 
utan godkännande av lämpligt partiutskott. För ledningen av kadrar är den viktigaste parten 
kommittéer som är territoriellt baserade - den centrala Kommittén nationellt ner till de lokala 
partikommittéerna på länsnivå. Dessa partiutskott är de legitima beslutsfattarna i 
ledarskapsändringar, de är dock väldigt stora och möts sällan. Det verkar mer sannolikt att det är 
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deras ständiga utskott eller, på den centrala nivån, sekretariatet som spelar en avgörande roll i 
dessa beslut. 
 
Av tvivelaktig betydelse i ledningen av ledande kadrer är de primära partikommittéerna som 
bildats i partiets funktionella avdelningar och staten. Varken 1983 års handbok eller redogörelser 
i den kinesiska pressen tyder på att att primärpartskommittéerna har speciellt mycket inflytande 
över ledarskapsförändringar i dessa organ, även om de spelar en viss roll i utvärderingar. Till 
skillnad från primärpartskommittéer i företag leder inte parti- och statsorganen deras kontor. 
Fastän de kan hjälpa avdelningscheferna för att förbättra arbetet, är deras huvuduppgift att 
säkerställa partiets välfungerande funktion som organisation. 
  
Partifraktioner är etablerade i alla ledande organ som inte är direkt förknippade med partiet. 
Dessa inkluderar: (1) statsministrar, byråer och ekonomiska förvaltningsorgan direkt under 
statsrådet (2) på provinsnivå, statliga avdelningar (ting) och byråer; (3) i kommuner under 
provinser, statliga provisioner, kontor och byråer; (4) på prefektur och länsnivå, politisk-juridiska 
avdelningar och organ av staten, folksråd och politiska rådgivande konferenser; och (5) 
massorganisationer på alla nivåer noterade ovan. 
  
Det verkar enligt Manion troligt att partifraktioner spelar den främsta rollen i hanteringen av 
ledande kadrar på den mellersta samt lägre nivåerna av statliga organ; t.ex. divisions- och 
sektionsnivåer av ministerier. 
 
Primärpartskommittéer spelar osannolikt denna roll: det är känt att de inte leder professionellt 
arbete i dessa organ och att partifraktionerna formellt är överlägsna dem. De territoriella 
partiutskotten spelar definitivt inte denna roll: deras auktoritet över kadrar sträcker sig inte ned 
till dessa nivåer av ledarskap. 
  
Det centrala organisationsdepartementet ansvarar för etablerandet av ”cadre policy” och håller 
konferenser för att diskutera och guida policyimplementeringar. Varje partikommittés egna 
organisationsdepartement arbetar ständigt med att undersöka, överse det arbetet de lägre ställde 
organisationsdepartementen genomfört; dessa departement håller i sin tur de högre uppdaterade 
om deras arbete och frågar om instruktioner och expertutlåtanden. 
 
Manion frågar sig om detta inte de facto innebär att de högre organisationsdepartementen intar 
en tydlig ledarskapsroll vad gäller kaderpolitiken. Organisationsdepartementen är tätt 
sammanlänkade med sina respektive partikommittéer, vilket följaktligen ger dem olika mycket 
makt beroende på deras hierarkiska ställning. Manion menar att organisationsdepartementens 
makt primärt kommer ifrån deras dominanta roll i att samla, sortera och lagra information som 
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kommer utgöra beslutsunderlag; organisationsdepartementen spelar den dominanta rollen i 
kaderevaluering och är ensamt ansvarig för upprätthållandet av kadrars personliga dossier. 
 
Utnämning, befordran, transferering eller borttagande av ledare inom Partiet eller de statliga 
organen kräver godkännandet ifrån partikommittén som kontrollerar nomenklaturan på vilken 
ledarens kontor återfinns. Typiskt sett brukar partikommittén med denna auktoritet erhålla en 
skriftlig förfrågan ifrån en underordnad partiorganisation, som förklarar varför ledarskapsskifte 
är nödvändigt och motiverar detta med konkreta anledningar. 
  
 

5.2 Civil service reform in the People's Republic of China: case studies 
of early implementation 

 
Översikt 
Under 1980-talet såg flera viktiga kinesiska ledare stora problem med det kadersystemet de hade 
och reformer av förvaltningen började. Syftet med reformerna var att etablera en kvalificerad, 
professionell och till viss del oberoende offentlig förvaltning. Viktiga delar av den tänkta 
förvaltningen var meritbaserade utvärderingssystem som ger incitament till bra och ärligt arbete, 
öppen och rättvis konkurrens inom både rekrytering och gällande befordringar, och ett system 
som till en högre grad var regel- och lagbaserad. Ansträngningarna kulminerade efter många 
ändringar och revisioner i ett dokument benämnt “Provisional Regulations on State Civil 
Servants” 1993, och var delvis baserat på västerländska förvaltningsmodeller men med många 
kinesiska särdrag. 
 
Reformeringen av förvaltningen mötte många utmaningar inom flera olika områden, vilka 
inkluderar bland annat: kommunistpartiets behov, förvaltningens behov,  nödvändigheten att 
behålla stabilitet under tiden implementeringen skedde och balanseringen av både skillnader i 
olika områdens omständigheter och behovet av ett sammanhängande nationellt system. 
 
Utmaningar relaterade till politiken och Kinas kommunistparti 
En balans önskades mötas där Partiet befogenheter behövdes behållas samtidigt som 
förvaltningen behövdes tillåtas tillräckligt mycket autonomi för att fördelarna med den nya 
förvaltningsmodellen skulle kunna nås. Det fanns motstånd redan från början från Partiet 
gällande idéen om politiskt neutral förvaltning och krav på att tjänstemän måste hålla fast vid 
Partiets marxistiska ideologi och acceptera Partiets ledarskap blev en del av de Provisionella 
Förordningarna.  
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Partiets fortsatta makt inom förvaltningen kan bland annat ses i distinktionen som gjordes i 
dokumentet mellan ledande och icke-ledande positionen inom förvaltningen. Trots viss 
otydlighet i skillnaderna mellan kategorierna innefattar icke-ledande positioner arbeten med 
begränsad makt och inget högre än vad som kanske bäst översätts till mellanchefspositioner. De 
Provisionella Förordningarna fick ingen riktigt auktoritet att reglera de ledande positionerna 
vilka stannade under Partiets domsrätt. Även ansvarsuppdelningen för de icke-ledande 
positionerna var något otydlig och i exempelvis en provins såg Partiets organiseringsdepartement 
den nya förvaltningens HR avdelnings försök att reglera icke-ledande positioner som ett ingrepp 
på sin auktoritet och försökte själva reglera icke-ledande positioner. 
 
Rekrytering och befordran 
De Provisionella Förordningarna innefattade en förändring i anställningsprocessen och 
befordringsprocessen av tjänstemän i form av explicita önskningar efter öppenhet, rättvisa, 
konkurrens och val av den bästa kandidaten. Det skiljer sig från de hemlighetsfulla och ofta 
kontaktsbaserade processerna inom kadersystem. Förordningarna kräver användning av 
examinationer för lågkvalificerade jobb men åtminstone vissa städer och regioner började även 
använda sig av examinationer för chefspositioner. Ett par år efter instiftandet av de Provisionella 
Förordningarna hade genomsnittsåldern för en chefsposition som öppnats för konkurrens 
minskats med 5 år och andelen personal med högre utbildning ökat med 11% i staden Lingjiang. 
 
Förändringar i träning av tjänstemän 
Träning och utbildning var viktiga delar kadersystemet som det existerade innan 
förvaltningsreformen men fokuserade till stor del på lära ut marxistisk teori och på att fostra 
lojalitet till Partiet. De Provisionella Förordningarna fastställde olika typer av träning och 
utbildning för tjänstemän och startade nya skolor självständiga från de Parti-skolor som 
existerade tidigare och deras mandat är att utbilda tjänstemän så de kan klara sina arbeten, även 
om de till viss del även lär ut landets politiska ideologi. 
 
Utvärdering av tjänstemän 
I det gamla kadersystemet gjordes prestationsutvärderingar främst utifrån kriterier som kretsade 
runt politisk lojalitet och individers bakgrunds sociala klass. Inom den nya offentliga 
förvaltningen är det merit och arbetsprestation som mäts och utvärderas. Där ingår 
självutvärdering, utvärdering av kollegor med jämlik auktoritet och bedömningar av chefer. Det 
som ingår i de nya kriterierna av merit och arbetsprestation är moral integritet, förmåga, 
deltagande och bedrift. Moral integritet innebär politisk attityd, moral och etik, och lydnad till 
lagen. Förmåga innefattar professionella- och ledningsfärdigheter. Med deltagande menas tid 
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spenderad på arbetet och individens flitighet. Bedrifter handlar om resultatet av arbetet i form av 
kvantitet, kvalitet och utfall. 
 

 

5.3 Civil Service Law in the People’s Republic of China: A Return to 
Cadre Personnel Management 
Kinas offentliga förvaltning har under decennierna genomgått flera viktiga förändringar. 
Två viktiga historiska nedslag är 1993 och maktskiftet 2002. Chan och Suizho (2007) 
understryker att reformeringen av offentlig sektor är ett politiskt fenomen som finns att finna 
över hela världen. 
 
Chan och Suizho (2007) menar att decentraliseringen och marknadiseringen av den offentliga 
sektorn som till stor del skett i västländer i Kina har tagit sig en något annorlunda form; Kinas 
politiska ledning har varit försiktig med att implementera sådana, kontextuellt radikala 
förändringar av den offentliga förvaltningen – inte minst sett till en sådan förändrings potentiella 
normativa omvälvande kraft på den kinesiska samhällskroppen. De senaste ändringarna har 
snarare handlat om formella strukturaliseringar och vissa omorganiseranden av den offentliga 
sektorn. 
  
Trots att det utåt verkar som att Kina decentraliserar sin offentliga sektor menar Chan och Suizho 
(2007) att det i verkligheten snarare ser ut att vara tvärtom - den offentliga sektorn blir snarare 
blir ”repoliticized” för att låna deras uttryck, m.a.o. återpolitiserad. Den mest uppenbara faktorn 
som befäster denna teori är det rättsliga formaliserandet av vad som kan ses som en historisk 
kedja beträffande Kinas politiska ledning. Författarna menar att Kinas ledning förmår att 
genomföra någorlunda marknadsliberala strukturförändringar i den offentliga sektorn samtidigt 
som den offentligträttsligt befäster Kinas traditionella maktstruktur -  vilket enligt dem är ett 
intressant civil- och förvaltningsrättsligt forskningsfenomen. 
  
Kinas offentliga strukturförändringar innebär enligt författarna att den civila tjänstemannakåren 
fått ta ett steg tillbaka medan den traditionella lojalitetspolitiken, nepotismen, fått vind i seglen 
igen. Detta syns inte minst högst upp i den politiska näringskedjan, där man kan konstatera att 7 
utav 9 invalda i Politbyrån 2002 baserades på bevisad lojalitet gentemot regimen snarare än 
sakliga urvalsfaktorer såsom politiska meriter och kompetens vid tjänstetillsättningarna. 
 
Författarna jämför detta med vissa motsvarigheter i USA där sådana nepotistiska tendenser även 
kan skönjas vid tillsättningen av tjänstemän högst upp i den amerikanska federala 
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tjänstemannakåren – och vill därmed belysa att detta fenomen till en viss grad även förekommer 
i Väst. I Sverige tillsätter regeringen både generaldirektörer för myndigheter samt - tämligen 
utstickande i en västeuropeisk kontext - domare till våra allmänna-, förvaltnings-, special- och 
Högsta domstolar.  
 
Deras tillsättning säkras inte utav personliga meriter och framgångar utan snarare av ett 
formaliserat förvaltningssystem som befäster deras position i den politiska makthierarkin. De 
kinesiska tjänstemännen tillsätts inte på livstid – utan innehar rent formellt en permanent 
tillsvidareanställning. Författarna lyfter både ett västligt och ett kinesiskt perspektiv på detta. Det 
rådande västliga perspektivet är att denna fusion av politik och viktiga myndighetsroller är 
inkompatibelt med en modern, legitim och kompetent offentlig sektor. De kinesiska ledarnas 
perspektiv på saken är tvärtom; det ses som ett högt kompetent, effektivt, reglerat och legitimerat 
styrelseskick. 
  

5.4 Civil Service Reform in China: Impacts on Civil Servants’ 
Behaviour 
Artikeln är skriven 2010 och gör en empirisk undersökning av effekterna av de 
förvaltningsreformer som gjordes bland annat 1993 och 2006. Artikeln har ett fokus på hur 
tjänstemäns beteende och organiseringens kultur har förändrats som en följd av reformerna. 
 
Politiskt inflytande över förvaltningen 
Enligt förvaltningslagen som gjordes 2006 ligger makten att skapa och förändra policy kring 
personalrelaterade frågor inom förvaltningen hos Partiets organisationsdepartement och 
implementeras av olika partistyrda organisationer. Partimedlemskap är nödvändigt för delar av 
förvaltningens positioner och de är ofta de med mer makt över politiskt känsliga frågor. Det 
skiljer sig dock mellan olika geografiska områden i vilken utsträckning positioner är reserverade 
för partimedlemmar. 
 
Reformer och dess effekter 
Sedan reformerna började under 1990-talet har två olika sätt att kontrollera tjänstemäns 
kompetens utformats. Det första var engångstester som skulle göras av innehavare av positioner 
inom förvaltningen och det andra var skapandet av årliga examinationsmoment som en del av 
anställnings- och befordransprocesser. Data från artikelns undersökning indikerade att 
engångstesten ofta misslyckades med att upptäcka och gallra bort tjänstemän som inte bör anses 
kompetenta. Examinationsprocessen som införts kontrollerar först att kandidater uppfyller 
kraven som positionen innebär och innefattar examinationer och olika typer av granskningar som 
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övervakas och leds av partiförenade organisationer. Det förekommer att öppna positioner först 
annonseras internt inom partiet låter partimedlemmar söka jobben och gå igenom 
examinationsmomenten, och som sedan fyller positionerna utan att konkurrens öppnas till 
utomstående. Peer review-utvärderingar och granskningar av tidigare prestation på arbetet 
genomförs preliminärt för att utsortera möjliga kandidater för befordran. Författarna till artikeln 
menar att det kan vara en faktor till varför så få tjänstemän blir avfärdade då det kan leda till att 
chefen kritiseras av sina underordnade under peer review utvärderingen. 
 
För att harmonisera incitamentstrukturer för tjänstemän har utvärderingsprocesser förändrats från 
att vara politiskt fokuserade under kadersystemet till att vara mer arbetsfokuserade efter 
reformerna. Utvärderingarna har officiellt fyra rangordningar men i praktiken får över 99% av 
tjänstemän en av de två högre graderna vilka innefattar monetära fördelar. Möjligheter för 
löneökningar och befordringar är mycket begränsade och det innebär att chefers sätt att motivera 
sina underordnade är begränsade. Det kan även innebära att utvärderingsprocesserna kan ha 
använts mer som ett sätt att belöna och motivera anställda än att faktiskt utvärdera deras 
arbetsprestationer och kompetens. 
 

6 Teori 

6.1 Meritokrati 
“Samhällsordning i vilken individer rangordnas och sociala belöningar (inkomst, status) fördelas 
efter förmåga och förtjänster” (Meritokrati, Nationalencyklopedin). 
 
Operationaliseras genom att titta på rekryteringsprocesser, befordringsprocesser, utvärderingar 
och dess resultat och träning av tjänstemän.  
 

6.2 Regelbaserat system 
Operationaliseras genom att undersöka “Provisional Regulations on State Civil Servants” och 
“The Civil Service Law”, och  judikalisering av förvaltningen olika delar. 
 

6.3 Oberoende förvaltning 
Hur är förvaltningen oberoende/beroende av och från partiet och politiska ledare samt satt i 
jämförelse mellan förvaltningens olika delar. 
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Operationaliseras av att undersöka hur olika delar av förvaltningen erhåller eller förlorar grader 
av självständighet gentemot andra delar av statsapparaten. 
 

7 Analys utifrån valda begrepp 

7.1 Meritokratiskt perspektiv 
De Provisionella Förordningarna som kom till 1993 innefattade förändringar inom flera olika 
områden som bland annat gjorde olika processer mer meritokratiska. När det kom till rekrytering 
av tjänstemän delades tjänster upp mellan ledande och icke-ledande positioner där generellt sätt 
de icke-ledande tjänsterna började fyllas utifrån betydligt mer meritokratiska 
rekryteringsprocesser. De ledande positionerna påverkades till en lägre grad av reformerna då de 
inte behövde använda sig av de nya rekryteringsprocesserna men trots det fanns det exempel på 
när städer och regioner frivilligt använde sig av dem för att fylla chefspositioner. Träning av 
tjänstemän blev också förändrad och fokuserade mer på att förbättra tjänstemäns förmåga att 
genomföra sina arbetsuppgifter och mindre på att lära ut marxistisk teori och att fostra 
partilojalitet. 
 
Gällande utvärdering av tjänstemän skapades flertal nya kriterier som kan sägas mäta 
tjänstemäns meriter. Tjänstemäns förmåga i arbetsrelaterade områden, deras arbetsamhet och 
utfallet i form av resultat av deras arbete bör alla räknas in under meriter relevanta för hur väl de 
genomför sitt arbete. Utvärderingar för att mäta dessa kriterier har gjorts på olika sätt. Det första 
har varit engångtester gjorda av alla innehavare av arbetspositioner vid en viss tidpunkt. 
Implementeringen av de testerna kan anses ha varit tvivelaktig när det kommer till huruvida de 
faktiskt upptäckt underpresterande och inkompetenta tjänstemän eftersom endast en extremt liten 
andel av de som gjorde testen underkänts.  
 
De examinationer som görs i samband med rekryterings- och befordringsprocesser har 
meritokratiska drag och innehåller till en början kontroller på att jobbkandidater uppfyller 
minimikrav när det kommer till bland annat utbildningsnivå och partimedlemskap. Här kan 
uppfattas en dualism i urvalsprocessen där både meritokratiska kriterier som utbildning och 
andra lämplighetsförutsättningar som politiska åsikter och lojalitet, och personliga eller 
familjerelaterade kontakter har stor betydelse. Efter de utifrån ett meritbaserad perspektiv 
tvetydiga initiala kontrollerna skickas de kvalificerade kandidaterna till nästa examinationsteg i 
processen. Ett exempel på hur processen går till var 2004 när departementet för personal 
behövde fylla fyra chefspositioner. 100 kandidater ansökte om jobbet och 60 ansågs 
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kvalificerade. De 60 fick börja med att göra en examination vilket gallrade bort 29 kandidater. 
De resterande 29 kandidaterna reste till ett distrikt inom Pekings kommun och fick studera 
utvecklingen och skriva en uppsats om det. De 12 kandidater som blev godkända blev sedan 
intervjuade av olika ministrar där de fick en halvtimme på sig att lösa ett problem och presentera 
sitt svar och efter det tillsattes de fyra bästa av dem till chefspositionerna. Under processens gång 
är det nästan enbart kvaliteter som kan räknas som meriter som har betydelse och som 
bestämmer vilka kandidater som går vidare. De kontroller som görs innan denna process börjar 
är dock högst bristfälliga och ifrågasätter om de som till slut valts för positionerna faktiskt var de 
mest meriterade då alla de 60 initiala kandidaterna för arbetet var partimedlemmar och ingen 
utanför partiet fick en chans att delta i processen. 
 

7.2 Judikalisering 
Judikalisering innebär generellt att den dömande makten får mer inflytande över politiken, 
medan regelbaserad förvaltning är en förvaltningsform som bygger på gällande lag. 
 
I SAGE Handbook of Public Administration (2015, 328) beskriver Bo Rothstein ”rule of law” 
och meritokratisk organisation som en offentlig organisationsform som historiskt sett varit starkt 
kopplat till Webers tankar om den sociala statsförvaltningen.  
Denna regelbaserade och meritokratiska förvaltningsform upplever i dagens Kina en form av 
renässans, där den politiska ledningen framförallt efter maktskiftet 2003 på allvar började 
tillsätta tjänstemän på höga poster utifrån meritbaserade bedömningar såsom utbildning och 
politisk erfarenhet. 

Det har enligt Rothstein idag vuxit fram en ny sorts uppskattning gentemot denna form av 
statliga förvaltning då den anses kombinera expertis med regelbaserade politiska reformer, vilket 
även i auktoritära stater är politiskt gynnsamt. 

Kinas tjänstemän är i princip permanent anställda och deras anställning vilar på ett unifierat 
system som integrerar det gamla kadersystemet med det mer moderna, transparenta 
tjänstemannastyret. Kinas ledning ser detta som ett stort framsteg och menar att det i högsta grad 
är ett steg mot utvecklandet av en stabil, regelbaserad, kompetent och legitim statsförvaltning. 

Till skillnad från västvärldens förfaranden vid tillkomsten av nya lagar skedde det i Kina snarare 
på ledarens instruktion. 

Zeng Qinghongs specifika instruktion den 19 augusti år 2000 öppnade vägen för partiets 
organisationer att inkorporeras i statsförvaltningen. Qinghong menade att den statliga 
förvaltningen bör konkretisera principen om partiets kontroll över kaderpersonal, och att CSL 
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(Civil Service Law) måste integrera den offentliga förvaltningen med den existerande 
kaderförvaltningen – vilket alltså skedde. 

Law Office of the State Council, det kinesiska justitiedepartementet, ställde sig tveksam till hur 
det skulle ske i praktiken och lyfte flera lagtekniskt problematiska aspekter med förslaget. Det 
viktigaste av dessa var om kadersystemets inklusion i statsförvaltningen de facto skulle ställa 
kaderpersonalen under de folkliga kongresserna eller snarare i jämställning. 

I juli 2004 besvarades denna fråga i en rapport kallad ”Report on the Problem of Expressing the 
Scope of the Civil Service”. Rapportens ansats var att definiera vidden av den civila 
tjänstgöringen. Den nya definitionen drog inte gränsen vid administrativa organisationer, utan 
målade upp tre kriterier: utövandet av statlig uppgift, placering på etablerad post samt lön och 
andra förmåner utbetalade av staten. Baserat på dessa kriterier skapade man ”Explanatory Note 
of the Scope of Civil Service” som skickades till det kinesiska justitiedepartementet.  Med 
justitiedepartementets medgivande att få ändra definitionen kring vad som ska betraktas som 
civil tjänstgöring accepterade the State Council slutligen CSL:en och skickade det till Standing 
Committee. 

The Standing Committee biföll slutligen förslaget den 27 april 2005. CSL tillintetgjorde därmed 
skillnaden mellan kader- och civiltjänsteman. 

7.3 Oberoende förvaltning 

Det är svårt att urskilja ett strikt oberoende förvaltningsarbete då förvaltningen är inbäddad i ett 
system över vilket det kinesiska kommunistpartiet har auktoritet. Förvisso är det Organizational 
Department (OD) som är ansvarig för de offentliga tjänstemännen och deras arbetsvillkor vad 
gäller befordran, lön och andra personalfrågor, men deras arbete sker under Politbyråns översyn.  

Enligt Civil Service Law är inte partitillhörighet ett generellt krav för att arbeta som offentlig 
tjänsteman. Trots det har OD bestämt att vissa av dessa poster endast får innehas av 
partimedlemmar. Detta är i flesta fall de viktigaste posterna, såsom positioner i den centrala 
kommitténs departement, utbildningsdepartementet, försvarsdepartementet, inrikesdepartementet 
med fler. 

  
Det förekommer en viss variation när man betraktar detta behörighetskrav för samma eller 
liknande positioner i olika provinser. I vissa lokala tullbyråer var endast ett fåtal positioner 
reserverade för kandidater med partitillhörighet medan det i Xiamen och Guangzhou gällde i 
princip alla positioner. För granskningsmyndigheter var det endast i Tianjin som partitillhörighet 
krävdes för alla positioner, medan det i Shanghai, Guangzhou och andra lokala departement inte 
ställdes liknande krav. Burns och Xiaoqi (2010, 62) spekulerar i att detta kan ha att göra med en 
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sorts närhetsprincip, då Tianjin är den närmsta hamnen till Peking och står därför närmre den 
centrala politiska makten.  

Rothstein (2015, 536) menar att faktumet att 80 % av alla tjänstemannaposter utgörs av 
partimedlemmar är ett bevis på att den offentliga förvaltningen domineras av kommunistpartiet, 
och förstärker avsaknaden av en Weberiansk neutralitetsprincip för den kinesiska offentliga 
förvaltningen. Detta till trots har politiska reformer banat vägen för en signifikant förbättring i 
kvalitén hos de offentliga tjänstemännen, år 2003 hade 70 % av dessa en universitetsexamen.  

 

8 Slutsatser 
Utifrån de teoretiska begrepp vi valt ut och operationaliserat kan viktiga delar av reformerna för 
byråkratin identifieras och beskrivas. Då alla de begrepp vi valt kan kopplas till de mål som 
politiska ledare hade i Kina när reformerna startade kan de hjälpa till att undersöka hur väl 
reformerna lyckats nå de målen. Både framgångar och tillbakasteg kan ses under decennierna vi 
undersökt. Vissa förändringar som var i enlighet med målen som genomfördes under 90-talet 
blev tillbakadragna med tjänstemannalagen(CSL) 2006 medan andra förändringar 
konsoliderades.  
 
Ur ett meritokratiskt perspektiv har förändringarna till stor del lett till mer meritokratiska beslut 
inom allt från rekrytering, träning och utvärdering vilket sedan befästs med CSL. De har kommit 
till att allt mer karaktäriseras av examinationer, utbildning och utvärderingar baserat på meriter, 
bedrifter och kunskaper snarare än parti/ideologi lojalitet och social klass. 
 
När det gäller lagens makt jämfört med personligt styre kan även där utökningar av juridifiering 
ses. Reglerna i dokumentet “Provisional Regulations on State Civil Servants” 1993 och CSL 
2006 har båda satt upp regler, kriterier och krav på hur byråkratins processer och tjänstemän ska 
arbeta.  
 
Utifrån de önskningar politiska ledare hade under det tidiga 90-talet om att den offentliga 
förvaltningen skulle inneha en viss självständighet från politiska ledare, partiet och 
kadersystemet är det mer oklart om framsteg har skett. Det är delvis för att de tidiga målen om 
hur självständigt det skulle vara och på vilket sätt inte var tydligt formulerade. Men även om allt 
som söktes var marginella förändringar i den riktningen är det långt ifrån säkert att de 
förändringar som skett stämmer in på det. Slutsatsen vi kan dra är att vissa förändringar i den 
stilen skedde under 90-talet men att förvaltningen senare blev återpolitiserad och till en till synes 
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hög grad underordnad partiet och dess organ. Vilken riktning det rört sig i när alla reformer 
aggregeras är svårt att dra en säker slutsats om. 
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