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Abstract 

 

In this thesis, my aim is to offer a comprehensive normative analysis of the different types of 

ethical dilemmas that Swedish bureaucrats face in their everyday decision-making.  

By mainly focusing on value systems and different ethical schools discussed by Lundquist 

(1988, 1998), a complex picture arises with a variety of choices a bureaucrat faces all the way 

from policy initiation to  implementation of the decisions made by our elected politicians.  

 The role of institutions and value-systems as essential parts of the socialization and 

disciplining of bureaucrats into a code of behavior is discussed, as well as the different legal 

tools politicians can use in order to regulate how much freedom of action a bureaucrat may 

have.  The importance of the ability for bureaucrats to act as whistleblowers and to take 

different steps of action in case of obvious and blatant misuse of power in their organizations 

such as corruption is also highlighted from an ethical viewpoint, thus showing the democratic 

responsibility bureaucrats are bestowed with as an integral part of their work.  

 The last part of the thesis takes on constructive arguments offered by Lundquist (1998), 

specifically the call for an ethical code to be constructed by which bureaucrats can find 

practical guidance and actively discuss ethical issues they may face in different situations. 

 In the analysis, I question whether such an ethical code is reasonable or even possible to 

implement today, especially given how far privatization-ideals have reached in our modern 

day public institutions.  

 

Nyckelord: tjänstemän, etik, byråkrati, effektivitet, allmänintresse, demokrati 
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1  Inledning 

 

Som statstjänsteman förväntas man upprätthålla ett offentligt etos, en uppsättning 

gemensamma värderingar som oberoende, opartiskhet, integritet och likabehandling. Den 

svenska offentliga förvaltningen åtnjuter ett högt förtroende och dess neutralitetsprincip och 

rättssäkerhet kan ses som grundstenar i vår moderna demokrati. De beslut våra folkvalda 

politiker tar behandlas i förvaltningen innan den når oss genom implementeringen. Under 

denna process finns det åtskilliga steg som kan ställa tjänstemän inför olika etiska dilemman. 

Tjänstemannens egna förhållningssätt till sin roll är av avgörande betydelse för hur denna 

kommer att handlägga sitt ärende och hur de beslut som våra folkvalda politiker fattar når oss 

medborgare.  
 

1.1  Syfte  

Syftet med denna uppsats är att belysa och problematisera den svenska tjänstemannens 

yrkesroll utifrån ett etiskt perspektiv och genom en normativ ansats diskutera hur denne bäst 

kan förhålla sig till etiskt svåra situationer i sin yrkesutövning samt hur en etisk förvaltning 

bör se ut. 

 

1.2   Frågeställningar 

 

Hur ser den svenska tjänstemannens yrkesroll ut utifrån ett etiskt perspetiv?  

Vilka principer bör en tjänsteman agera utifrån i etiskt komplicerade situationer – och hur bör 

en etisk förvaltning se ut? 

 

1.3    Metod 

En normativ analys 

 

 Badersten (2006, 130) beskriver den normativa analysen som ett ställningstagande med 

utgångspunkt i ett eller flera värden. Ett värde eller en värdeutsaga för den normativa 

analytikern är vad verkligheten är för en empirist – utan denna kan ingen vetenskap bedrivas. 

Mer precist avses med ett värde vad som är önskvärt eller eftersträvansvärt, på grundval av 

vilket man kan rättfärdiga ett visst tillstånd. Med rättfärdigande avses en rationell 

argumentation som syftar till att ge grund för att acceptera eller förkasta en viss värdeutsaga 

eller ett visst värde. Vad den normativa analysen syftar till är att synliggöra värdeutsagor och 
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utifrån dessa rationellt argumentera för ett visst ställningstagande (Badersten, 2006, 32 ff). 

För att kunna resonera kring olika värden är det viktigt att tydligt kunna definiera vad som 

menas och på ett logiskt sätt kunna framföra argument så att den normativa analysen uppnår 

en hög intern giltighet (Badersten, 2006, 73). Denna interna giltighet i den normativa analysen 

kompletteras med extern giltighet. Den externa giltigheten kan uppnås genom att påvisa 

analysens samhällsrelevans och genom att ange varför ens utvalda värde bildar fundamentet i 

den normativa analysen (Badersten, 2006, 74). 

 Min metodologiska ambition består i att genom uppsatsens teoridel blottlägga värdeutsagor, 

det vill säga beskrivningar och konstruktivistiska diskussioner gällande tjänstemannaetik för 

att sedan i uppsatsens analysdel rationellt argumentera för mitt värdemässiga 

ställningstagande – i detta fall vilka etiska principer den svenska tjänstemannen bör agera 

utifrån och hur en etisk förvaltning bör utformas. 

1.5    Material 

Materialet består av metodlitteratur som diskuterats ovan samt främst Lennart Lundquists 

litteratur som behandlar offentlig byråkrati och etik. Anledningen till att uppsatsens teoridel 

till största del utgörs av Lundquists teoriskolor beror på att Lennart Lundquist är den svenska 

förvaltningsforskare som med en för uppsatsens syfte tillfredsställande bredd diskuterar 

tjänstemanna- och byråkratisk etik utifrån flertalet problematiserande perspektiv och även 

presenterar en rad intressanta konstruktivistiska argument vad gäller en önskad framtida 

utveckling för etiska frågor hos svenska tjänstemän. Detta banar väg för en givande normativ 

diskussion i uppsatsens analysdel där jag som uppsatsförfattare kan applicera mitt normativa 

metodval genom att diskutera olika värdemässiga ställningstaganden och ytterligare 

problematisera Lundquists argument med en generell strävan efter att kunna bidra 

forskningsmässigt till förvaltningsdebatten.  

1.6 Avgränsningar 
 

Till en början ville jag undersöka judikalisering inom den offentliga förvaltningen och dess 

effekter på tjänstemäns beteende. Jag fann det dock svårt att finna mycket gripbart rent 

empiriskt så jag valde istället att avgränsa mig till ”tjänstemäns beteende” och fastnade då för 

byråkratisk etik och de dilemman som tjänstemän kan stå inför i olika situationer.  

En annan tanke var att jämföra den ”politiserade” tjänstemannen kontra den ”neutrala”, men 

jag fann att dessa tjänstemannatyper alltför ofta sammanflätas med varandra och därför gör 

den önskade analysen motsägelsefull och för komplicerad för att kunna presentera på ett 

stringent och renodlat sätt. Jag har därför övergivit avsnitten om olika tjänstemannatyper som 

tidigare inlett denna uppsats och även avsnitten om ekonomismen som saknade väsentlig 

relevans för ämnet. Uppsatsen fokus riktas istället tydligare till frågeställningarna om 

tjänstemannaetik.  
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2   Teori 

 

2.1   Myndighetskulturer och byråkratisk etik 

Myndighetskulturer är specifika för varje myndighet och kan förstärka, försvaga eller ersätta 

de generella kulturdragen på den politisk-byråkratiska nivån. Det kan gälla normer för vad 

som är passande klientbehandling, hur klientrelationen ska värderas, vilken tid handläggning 

av ett ärende får ta, hur klienten bör uppföra sig och så vidare (Lundquist, 1988, 130). 

 Myndighetsutövning är ett uttryck för det offentligas maktbefogenheter i relation till 

samhällsmedlemmarna – en yttring av statens makt. Med myndighetsutövning menas det 

offentligas kompetens att ensidigt bestämma över enskilda med för dem förpliktande verkan. 

Den är specifik för den offentliga organisationen och kan förväntas ge offentlig etik dess 

särprägel.  

Lundquist (1988, 105 f)  menar att etikutövningen kan förväntas ha samband med aktörens 

autonomi: ju större autonomi aktören har, desto fler tillfällen har han att göra självständiga 

etiska överväganden. Vid verkställande grad är någon grad av autonomi alltid nödvändig, 

eftersom styrning genom regler aldrig kan göras så precis, att alla situationer som kan uppstå 

förutses redan vid lagstiftningstillfället. Man brukar framhålla att byråkratens motivation för 

arbetet ökar, vilket förväntas medföra flexibilitet och effektivitet vid verkställandet. 

Autonomin ger även utrymme för förhandlingar mellan byråkratin och de berörda 

samhällsintressena vilket minskar risken för konflikter. 

Nackdelen kan vara partiskhet och godtycklighet om alltför mycket autonomi medges 

byråkraten, vilket gör det svårt att förutse hur verkställanden ska falla och riskera att 

underminera rättssäkerheten för besluten. När byråkratin avgör policyutformningen finns inte 

heller något klart avgränsat politiskt ansvar för verksamheten, och diskussionen och 

opinionsbildningen som annars präglar processen uteblir och ersätts av förhandlingar mellan 

byråkratin och dominerande samhällsintressen.  

Byråkraten tolkar styrningen på sådant sätt att den ger honom optimal handlingsfrihet och 

passar hans handlingsförmåga. I alla stadier samverkar byråkraterna med andra aktörer, med 

vilka de bildar mer eller mindre permanenta och hårt kopplade aktörsnätverk. Inte minst 

viktig är den ständiga kontakten med intresseorganisationerna i de aktuella sakområdena. 

Nätverken kan leda till bindningar och lojaliteter som går utöver dem som normen anvisar för 

aktörerna i den parlamentariska styrkedjan (Lundquist, 120 f). 

För att byråkraten själv ska kunna ta moralisk ställning vid sina beslut fordras en autonomi 

som tillåter att varje situation behandlas efter sina förutsättningar.  
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2.2 Den individuella byråkraten och etiken 

 

Vilka krav kan man med rimlighet ställa på byråkratens överväganden?  

En förutsättning är insiktskravet. Utgångspunkten är att varje normal människa vet vad som är 

gott och ont, rätt och orätt är nödvändig för att vi överhuvudtaget ska få en etiskt fungerande 

värld. Vaksamhetskravet innebär att i den mån byråkraten har bristande autonomi som 

förklaring till oetiska åtgärder finns det anledning att ingående granska hans uppgifter. 

Kausalkravet innebär i sin tur man måste kunna utgå ifrån att den etiskt ansvarsfulle 

byråkraten alltid har ett individuellt ansvar för sina åtgärder och att han är skyldig att etiskt 

pröva den verksamhet som han medverkar i. Omständigheten att organisationen eller 

aktörsnätverket försvårar möjligheterna till kontroll medför inte något avkall på byråkratens 

moraliska ansvar. Hänvisningar till att man bara lyder order eller inte vet vad som sker kan 

inte accepteras. Individen kan ha svårigheter att balansera sina ibland motstridiga förpliktelser 

som människa och byråkrat (Lundquist, 1988, 160 f). 

När det gäller rättsstatsregimer finns det ett grundhänsyn av särskild betydelse, nämligen 

lydnad för lagen. Dels är lagen ett styrningsinstrument för politikerna och kan i den 

egenskapen inkluderas i lojaliteten gentemot överordnade, dels är den ett mer långsiktigt 

styrningsinstrument som kan ha åstadkommits av tidigare uppsättningar politiker.  

Det troliga är att byråkraterna låter sig styras av sina fördomar, ideologier och begränsade 

perspektiv snarare än av utsikten att göra ekonomiska vinster då den praktiska verksamheten 

inte ger byråkraten så många tillfällen att tillskansa sig ekonomiska fördelar. Det kan även 

innebära utlopp för trångsynthet, att favorisera grupper man identifierar sig med, att tänja 

lagarnas innebörd och att fatta tvivelaktiga beslut som avspeglar egenintresse snarare än 

lagens avsikter och det allmänna intresset (Lundquist, 1988, 180). 

I den etiska relationen mellan byråkrater och överordnade finns det två fundamentala problem 

vid byråkratens anpassning till styrningen. Det ena är huruvida byråkraten alltid bör lyda, och 

vilka åtgärder han kan vidta om han av någon anledning finner att han inte bör lyda 

(Lundquist, 1988, 193) 

Det finns olika typer av reaktioner som står byråkraten till buds då han uppfattar styrningen 

som oetisk: 

 

 Lojalitet innebär att byråkraten lyder och verkställer en styrning som strider mot hans 

moraliska övertygelse. Det kan vara så att byråkraten väljer lydnad därför att han är rädd att 

stöta sig med sin överordnade. 

Protest är problematiskt för byråkraten redan vid klagomål inom den egna hierarkin, och vid 

visslande riskerar han att komma i konflikt med överordnade och kollegor.  

Obstruktion innebär ett lojalitetsbrott utan att den styrande informeras. Det kan vara moraliskt 

försvarbart om de riktar sig mot överordnades grova övertramp som det inte finns möjlighet 

att rätta till genom protest. 

Sorti är en krävande lösning på ett moraliskt problem, eftersom byråkraten normalt är 

beroende av inkomsterna från tjänsten. Dessutom kan han ibland tjäna den goda saken genom 
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att stanna kvar och söka motverka det orätta.Närbyråkraterna får en central politisk position 

genom att de identifieras med den offentliga politiken. Genom att de verkar i betydelsefulla 

sakområden och har en relativt stor autonomi representerar de staten inför 

samhällsmedlemmarna. I stor utsträckning är det närbyråkrater som socialiserar 

samhällsmedlemmarna in i den offentliga sfären.  

Det finns enligt Lundquist en ambivalens i själva den byråkratiska positionen i relationen till 

lagen, överordnade, samhällsmedlemmarna och den egna övertygelsen. Å ena sidan ska 

byråkraten vara ett instrument som verkställer förvaltnings- och organisationsstyrning, å andra 

sidan ska han självständigt ta ställning i moraliska frågor som bl.a. innebär hänsynstagande 

till olika samhällsintressen. 

 

2.3   Ämbetsmannaskolor och etiska dilemman 

Lundquist (1998, 106 f) uttrycker tjänstemannarollens förhållande gentemot lagen, 

överordnade och samhällsmedlemmarna som relationer av lydnad, lojalitet och hänsyn. Det 

offentliga etoset försätter tjänstemannen i olika etiska dilemman då han samtidigt ska lyda 

lagen, vara lojal mot överordnade och ta hänsyn till samhällsmedlemmarna. Lundquist (1998, 

107 ff) ställer upp fyra ämbetsmannaskolor för att representera de olika relationernas 

betydelse:  

Ämbetsmannaskolan som betonar att förvaltningen är underställd lagen och oberoende av de 

politiska makthavarna för lagens tillämpning i enskilda fall. Ämbetsmannens tolkning av 

lagen preciserar styrningen, och han ska tillämpa givna lagar på ett rättvist och objektivt sätt. 

Ämbetsmannaskolan är främst statens tjänare, inte den sittande regeringens. Verkställandet av 

de politiska besluten ska vara värdemässigt neutrala och ha sin tyngdpunkt i rättssäkerhet. 

Politikerskolan vars kärnpunkt är att förvaltningen ska vara politikernas lydiga instrument och 

verka i ledningens anda. Det förutsätts att ämbetsmännen ska specificera styrningen som 

ministern själv skulle ha gjort. Detta motiveras med att ministern har parlamentariskt ansvar 

för förvaltningsbesluten. Förvaltningen ska så effektivt som möjligt tjäna regeringen, något 

annat är inte demokratiskt korrekt. Politikers intentioner ska få största möjliga genomslag i 

implementeringen.  

Expertskolan som ser ämbetsmännens specialkunskaper som avgörande. Den egna 

professionen är expertens viktigaste normkälla, och den administrativa processen beskrivs 

som värdeneutral och teknisk. Expertrollen bygger på att innehavaren har en särskild 

vetenskaplig eller erfarenhetsmässig kunskap. Experterna kan vara naturvetare, ingenjörer, 

läkare eller tillhöra något annat vetenskapligt område.  

Intressentskolan som menar att de som berörs av förvalningsåtgärderna ska medverka vid 

specificeringen av  styrningen. Ämbetsmännen ska beakta intressenterna i sin precisering av 

styrningen och intresseorganisationers inflytande bör vara stort i förvaltningen. 

Intressentskolan är inriktad på konfliktlösning där olika gruppers intressen behöver 

balanseras.  

Lundquist (1998, 110) menar att samtliga skolor har sin givna plats i förvaltningens 

överväganden, och för att detta system ska fungera så måste både politikerna och 

tjänstemännen förstå när det är riktigt att använda den ena eller den andra skolan. Det är 
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ytterst politikernas ansvar att utforma styrningen så att den aktuella skolan, eller principen, 

går att tillämpa. Lojalitet är en av de etiska grundregler tjänstemän måste förhålla sig till. 

Tjänstemännen bör lyda styrningen, eftersom det är politikerna som har det demokratiska 

ansvaret för den offentliga politiken. Byråkraten är dock fångad i ett nätverk av motstridiga 

lojaliteter. En typisk situation är att hans personliga etik, byråkratietiken och 

professionsetiken inte är identiska, en annan att han befinner sig i policynätverk där han på 

olika sätt har lojaliteter till övriga medlemmar.  

Lundquist (1998, 112 f) menar dock att ett ansvarsfullt etiskt övervägande innebär att den 

enskilde tjänstemannen själv tar ställning i de konkreta fallen i relation till vårt offentliga etos 

– det moraliska ansvaret kan inte överföras på andra aktörer. Ett slags protest är att vissla, 

vilket innebär att ämbetsmannen informerar överordnade myndigheter eller allmänheten om 

företeelser inom sitt verksamhetsområde vilka han ser som omoraliska eller olagliga, vilka 

kan förväntas skada den allmänna välfärden eller enskilda samhällsmedlemmar, eller vilka 

kan antas motverka den offentliga verksamhetens syften. 

 

  Lundquist (1998, 113) betonar vidare att det finns tillfällen då det utan tvekan är moraliskt 

rättfärdigat att vissla och att lojaliteten till den överordnade och lydnaden till lagen då måste 

stå tillbaka. Tjänstemannen kan även obstruera, vilket exempelvis innebär anonymt läckande 

av uppgifter till massmedier eller medvetet maska med sitt arbete, vilket kan medföra att 

verksamheten riskerar att bryta samman.  

Sorti innebär att tjänstemannen lämnar sin tjänst, men det kan enligt Lundquist vara svårt att 

avgöra exakt när det är motiverat. För att sortin ska vara verkningsfull och etiskt acceptabel 

bör den kombineras med protest. Om ämbetsmannen avgår utan att offentliggöra orsaken får 

hans handling sannolikt inte några effekter på den förda politiken. Det kan dock finnas 

situationer då det trots allt är bäst att inte avgå. Detta kan gälla vid fall då det moraliska 

problemet är inbyggt i rollen och därmed gör mest rätt i att stanna kvar och försöka omvandla 

situationen inifrån. Täta avgångar kan även riskera att minska stabiliteten i förvaltningen 

ytterligare, och kan utgöra en till anledning till att tjänstemannen bör stanna kvar i sin tjänst.  

Byråkratiskt motstånd har en återhållande verkan som kan vara negativ i betydelsen att 

politiska förändringar motarbetas, men också positiv i betydelsen att dåligt genomtänkta 

politiska förslag och idéer inte direkt omsätts i praktiken. Det innebär att politik och 

förvaltning utgör en form av maktdelning där de kontrollerar och balanserar varandras 

inflytande till gagn för demokratin och folket (Hysing och Olsson, 2012, 65).  

Det etiska dilemmat tjänstemännen står inför är främst vid avvägningen mellan olika 

samhällsintressen, som grovt kan delas in i tre kategorier: allmänintresset, särintresset och 

brukarintresset. Kraven från de olika intressena blir ofta motstridiga och förutsätter att 

tjänstemannen kan göra en ansvarsfull etisk prövning där alla relevanta förhållanden beaktas. 

  Att exempelvis specifikt se till brukarintresset implicerar att tjänstemannen utgår ifrån ett 

medmänskligt förhållningssätt vilket står i tydlig kontrast till det Weberianska neutrala 

tjänstemannaidealet.  
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2.3.1 Lojalitet 

 
Hur kan tjänstemannen motivera lojalitet i fall där han uppfattar styrningen som oetisk? 

Thompson (1985, 556) skriver att ”tjänstemännen är moraliskt skyldiga att tjäna 

organisationen på detta sätt då de frivilligt accepterat sitt ämbete: detta uttrycker samtycke. 

Tjänstemännen vet på förhand vilka förpliktelser som ämbetet medför, och om plikterna 

förändras kan de vanligen lämna tjänsten”. Weber (1918:95) beskriver det som att 

lojalitetskravet är avgörande och att ämbetsmannen måste lyda, även om han anser att 

innehållet i de beslut ha verkställer strider mot god moral och mot hans professionella 

föreställningar om hur verksamheten bör bedrivas. Lundquist (1997:37) invänder dock med 

att sannolikheten att alla politiker fattar moraliskt ohållbara beslut på en gång i alla frågor är 

mycket liten, varför ämbetsmannen i det individuella fallet inte bör handla mot sin etiska 

övertygelse. 

2.3.2  Relationen till medborgarna 

En fundamental del av förvaltingsetiken är tjänstemannens förhållande till medborgarna.  

 

Lundquist (1997, 42) beskriver det som att en motstridighet kan skönjas i kraven på 

tjänstemannens roll när det gäller frågan om huruvida en likabehandlingsprincip bör tillämpas 

i mötet med medborgaren eller om han bör visa medkänsla och se medborgaren som en 

individ som kräver speciella hänsyn.  Den enskilde klienten vill normalt behandlas som en 

människa och inte som ett fall. Den stora mängden ärenden gör det dock i princip omöjligt för 

en tjänsteman att visa medkänsla och särbehandla varenda enskilt fall. Den administrativa 

verksamheten blir därför med nödvändighet opersonlig och institutionaliserad.  

van Gunsteren (1986:273f) förordar en blandform av den weberska regelbyråkratin och den 

”mänskliga” förvaltningen genom att föreslå att se formella hierarkier i förvaltningen varken 

som verklighetsbeskrivningar eller som normer som föreskriver beteende utan isället som ett 

reservförfarande som man kan falla tillbaka på i kritiska situationer, d.v.s. när den dagliga 

administrativa interaktionen leder till konflikter som den inte på egen hand kan lösa. På det 

sättet kan värdefulla element i den weberska byråkratin bibehållas samtidigt som 

tjänstemannen får frihet till ett halvautonomt bestlutsfattande – något som krävs ur en etisk 

synvinkel.  

2.4   Styrning 

 

Lundquist (1998, 175 ff) talar om två huvudformer av styrning. Den direkta styrningen anger 

vad politikerna vill ha ut av styrningen. Genom den indirekta styrningen påverkas byråkratins 

prioriteter och kapabiliteter. Den direkta styrningen kan ske som direkta order i enskilda fall 

eller som uppställande av regler som har tillämpning på alla fall av ett visst slag. De indirekta 

styrningsformerna omfattar rekrytering av rollinnehavare, överförande av ekonomiska 

resurser, organisering och information. Genom styrning kan politikerna påverka såväl 

handlingsfrihet som handlingsförmåga hos byråkraten och således reglera dennes autonomi. 

Vid precis styrning åstadkommer man lite handlingsfrihet och vid oprecis styrning större. 
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Oprecis styrning kan exempelvis ske genom ramlagar som endast anger allmänna mål och 

riktlinjer. Tanken bakom ramstyrningen är dels att politikerna ska kunna koncentrera sig på de 

stora frågorna och därmed få en faktisk möjlighet att styra upp och följa implementeringen, 

dels att den faktiska utformningen av implementeringen ska förläggas där sakkunskapen 

finns, det vill säga hos den slutligt verkställande byråkraten.  

 

2.4.1 Policystadier 

Lundquist (1998, 116 ff) lyfter fyra policystadier i vilka byråkratens närvaro är normativt 

accepterad.  

 

Den första är initieringen, som innebär att byråkratin får ta initiativ till förändringar inom sitt 

verksamhetsområde. Att byråkratin dras in i policyinitiering brukar framför allt motiveras 

med att den ofta svarar för den verkliga expertisen på olika sakområden. Professionerna står 

dessutom bakom viktiga delar av kunskapsutvecklingen, vilket gör det naturligt att den följer 

utvecklingen inom sitt sakområde och tar initiativ till förändringar. Byråkratins ökade 

betydelse vid initieringen beror dels på att byråkraten med sina ständiga direktkontakter med 

samhällsmedlemmarna är den första instansen som utsätts för nya krav på den offentliga 

verksamheten – det blir en sorts kanal för konsumentsynpunkter. Initieringen kan spela stor 

roll för policyprocessens resultat. Den som tar initiativet bestämmer i väsentliga avseenden 

inriktningen på det fortsatta arbetet både beträffande substans och process.  

   Den andra är beredningen av politikernas beslut, som ofta är specifik. Beredningen kan 

däremot även vara knuten till långsiktiga processer såsom planering, vid vilka beredning 

fortlöpande sker. För den beredande byråkraten finns osäkerhetsproblem gällande 

kunskapsunderlaget. Eftersom han aldrig kan vara helt säker i korrektheten i sitt förslag står 

han ständigt inför ett komplicerat avvägande mellan å ena sidan om resursinsatsen är rimlig, 

och å andra sidan om kunskapssäkerheten är acceptabel.  

 Det tredje stadiet är implementeringen av politikernas beslut, där substansstyrningen erbjuder 

en stor handlingsfrihet. Däremot påverkar organisatoriska, personella och ekonomiska 

styrinstrument byråkratens handlingsförmåga och ger politiker möjligheter av manövrera 

substansstyrningen.  

Det fjärde är evalueringen, där byråkratin bestämmer evalueringskriterier, indikatorer, 

metoder m.m. vilket ger den stor handlingsfrihet. Lundquist menar att om byråkratin evaluerar 

sin egen verksamhet får det återverkningar på övriga policystadier. Man riskerar nämligen att 

policyn alltmer kommer att drivas på byråkratins villkor, eftersom evaluering är den länk i 

policykedjan som förbinder implementering med initiering, beredning och beslutsfattande.  

Byråkraten tolkar styrningen på sådant sätt att den ger honom optimal handlingsfrihet och 

passar hans handlingsförmåga. Han formulerar problemet, vilket medför att han från början 

bestämmer processens inriktning genom att uppmärksamma politiker på vissa sidor och 

undanhålla dem från andra. Genom införskaffande av resurser ökar han sin handlingsförmåga 

och förmår därför bättre utnyttja sin handlingsfrihet. Med organiseringen inrättar han sin 

organisation med roller, struktur, procedur och kultur så att den lämpar sig för att lösa 
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bestämda uppgifter vilket ytterligare styr verksamheten i den riktning han önskar (Lundquist, 

120, 1988).  

I alla stadier samverkar byråkraterna med andra aktörer med vilka de bildar mer eller mindre 

permanenta och hårt kopplade aktörsnätverk. Inte minst viktig är den ständiga kontakten med 

intresseorganisationerna i de aktuella sakområdena. Lundquist menar att byråkraternas reella 

autonomi är betydligt större än den han enligt normen borde ha haft som kunnig beredare och 

passiv verkställare av politikernas beslut. 

2.5   Ämbetsmannadygder 

 

Lundquist (1998, 101) delar in konkreta ämbetsmannadygder i olika kategorier. 

Disciplin är den minst ambitiösa nivån, som innebär att ämbetsmannen ska finnas på 

arbetsplatsen och göra skäl för sin lön. Ämbetsmannen ska passa tider, hålla sig till reglerna 

på arbetsplatsen och vara flitig, nitisk och tillmötesgående. Pålitlighet innebär att 

ämbetsmannen ska vara ärlig. Nepotism, tagande av muta och stöld av offentliga medel är 

förkastligt. Rättvisa innebär att ämbetsmannen förväntas göra det rätta. Han får inte vara 

partisk utan bör se problemen från alla sidor och välja rättvisa åtgärder. Professionell heder 

innefattar ämbetsmannens plikt att lyda och inte obstruera sina politiska överordnade.  Det 

övergripande karaktärsdraget är integritet, vilket innebär att individen alltid verkar i enlighet 

med ämbets ideal. Integriteten yttrar sig i att tjänstemannen visar civilkurage, som innebär att 

tjänstemannen alltid står för det rätta och goda oavsett påtryckningar från mäktiga 

överordnade och intressenter.  

Enligt Lundquist (1998, 244 ff)  måste ämbetsmannarollen ändras så att den ger innehavarna 

möjlighet att agera i enlighet med vårt offentliga etos, men även rollinnehavarna måste 

påverkas för att kunna förstå rollens krav. Om inte ämbetsmännen förstår vad som önskas av 

dem och både kan och vill genomföra det, så saknas möjlighet att uppnå en moraliskt och 

demokratiskt verkande förvaltning.  

 

Lundquist föreslår flertalet åtgärder som han uppfattar som särskilt betydelsefulla vid en 

reformering av ämbetsmannarollen och påverkan av ämbetsmännen. Den första är att tydligt 

markera gränsen mellan offentligt och privat, då en otydlig gränsdragning kan leda till tvekan 

om vilka regler som egentligen gäller, och då är inte ett offentligt etos till någon nytta. Det 

uppstår dock en viss ideologisk problematik vid gränsdragningen mellan det offentliga och 

det privata, då det ur exempelvis ett vänster-högerperspektiv tenderar att vara så att ju längre 

åt vänster man kommer på skalan, desto fler uppgifter tilldelas det offentliga.  

Om man i det offentliga även vill inkludera privata organisationsformer kan det bli svårt att 

relatera verksamheten till det offentliga etoset, och det är inte givet att man kan underordna 

verksamheten det offentliga kontrollsystemet.  

Den andra åtgärden är att precisera vårt offentliga etos. Lundquist menar att 

formaliseringsgraden kan variera från ett sammanhållet dokument till en oskriven praxis. 

Fördelen med en skriven, samlad kod är dels att alla etiska regler finns i ett dokument, dels att 

samtliga involverade aktörer får information om vad som gäller. En annan fördel kan vara att 

introducerandet av etiska koder kan initiera en bred diskussion om den offentliga 
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förvaltningens relationer till olika värdesystem. Genom att uppmärksammas på de etiska 

frågorna kan ämbetsmännen få en ökad kunskap om hur värdefrågor generellt ska hanteras. 

Bevakningen av ämbetsmännens rättigheter och skyldigheter skärps om det finns en skriven 

kod att beakta, och en grundlig och ordentligt implementerad etikkod ger medborgarna ett 

ökat förtroende för det offentliga (Lundquist, 1998, 247 f).   

 Lundquist (1998, 248 f) menar vidare att en etikkod även bör ta upp problem som ligger 

bortom de självklara förbuden. Detta kan vara frågor som vem som ska döma de styrande, 

vem som ska se bortom det omedelbara och pressande, och vem som ska visa alla de 

moraliska dilemman som ämbetsmannen kan hamna i. En etisk kod kan dock tendera att bli så 

allmän att den enbart tar upp självklarheter eller så specifik att den bara gäller mycket 

speciella situationer. En viktig aspekt att iaktta är att utformandet av en etisk kod är en 

politisk process i sig, där olika intressen konfronteras med varandra. Om ämbetsmännen 

själva utformar den så kan man fråga sig vems intressen som tillgodoses – det allmännas eller 

professionens. Om vissa värden anses ge problem kan de undvikas även om det vore i det 

allmännas intresse att se dem implementerade. 

 Den tredje åtgärden är att förbättra ämbetsmännens förutsättningar att visa civilkurage. För 

att ämbetsmannen med framgång ska kunna hävda lydnad inför lagen och hänsyn till 

samhällsmedlemmarna i motsättning till sin överordnade får han dels inte vara helt beroende 

av denne utan ha en viss autonomi, dels ha tillgång till etablerade procedurer som uppmuntrar 

och möjliggör för honom att väcka, vissla och viska. Lundquist föreslår även förbättrade 

arbetsvillkor och tryggare anställningar som viktiga delar för att stärka den enskilda 

ämbetsmannens position gentemot ledningen och därigenom göra det lättare att visa 

civilkurage, utan fruktan för avsked eller andra repressalier. 

Lundquist (1998, 248 f) föreslår även att ett kontrollorgan ska beakta vårt offentliga etos med 

riksdagen som ansvarig för den övergripande förvaltningskontrollen. En fördel med denna 

konstruktion skulle enligt Lundquist vara att riksdagsledamöterna på ett handfast sätt 

uppmärksammas på att det faktiskt finns något bortom riksdagsbesluten, d.v.s. att lagar 

resulterar i åtgärder som sedan får effekter.  

 

2.6    Utformandet av en ämbetsmannaroll 

Lundquist (1998, 234) menar utifrån ett aktör-struktur-synsätt att det är nödvändigt att först 

skapa förutsättningar för att ämbetsmännen överhuvudtaget ska kunna fungera i sin roll, vilket 

eventuellt innebär djupare strukturella förändringar i samhället. Nästa steget är att 

ämbetsmännen kan förmås anpassa sig till sin roll. För att kunna få fram personer med 

önskvärda dygder måste man veta på vilket sätt de kan påverkas.  

 

Laegreid och Olsen (1978:30f) beskriver viktiga påverkansvägar: 

Socialisering bestämmer ämbetsmannens sätt att tänka och medför att han övertar och 

internaliserar de värden, verklighetsuppfattningar och identifikationer som organisationen har. 

Socialiseringen beror på organisationens grad av identitet och mission. 



 
 

14 
 

Disciplinering medför att ämbetsmannen lär sig skilja mellan tjänstens krav och sina 

personliga värderingar, verklighetsuppfattningar och identifikationer. Graden av 

disciplinering kan bestämmas dels av styrkan i socialiseringen, dels av vilka belöningar 

ämbetsmannen kan få av organisationen och vilka alternativ till anställningen han har.  

Kontroll medför att den enskilde ämbetsmannens beslut eller åtgärder kan ändras eller 

förkastas av hans överordnade. För ämbetsmannen som ställs inför ideliga förkastanden är 

handlingsalternativen lojalitet, protest, obstruktion och sorti.  

Utbildning som går ut på att ämbetsmannen ska lära sig att förstå och kunna hantera 

organisationens och rollens möjligheter och begränsingar. 

 

2.7  Demokratins väktare? 

Wockelberg (2008, 97 f) problematiserar idén om tjänstemän som demokratins väktare och 

framhåller att om tjänstemän ges en nödbromsande funktion finns det en risk att de får en 

makt som kan övertrumfa de folkvalda beslutsfattarnas. Wockelberg menar att det finns 

möjlighet för folket och dess representanter att bestämma de normer som ska legitimera att 

tjänstemännen korrigerar vad folket och dess representanter beslutar och frågar sig vidare om 

den förvaltningsetik statsmakterna eftersträvar är tänkt att fungera som nödbroms i 

undantagsfall eller snarare som en utgångspunkt för all offentlig maktutövning.  

  I en formulering från regeringens förvaltningspolitiska handlingsprogram står att 

tjänstemännen ska ha ett ”etiskt förhållningssätt som väcker respekt” – vad detta innebär 

preciseras dock inte. Wockelberg menar att det inte finns någonting som tyder på att 

regeringen uppfattar etikens användbarhet som nödbromsrelaterad, utan att det snarare är 

behovet av en etisk grund som allmän utgångspunkt som diskuteras.  

De specifika etikfrågorna förekommer i ett avsnitt om statstjänstemännens ansvar, där 

regeringen bland annat slår fast att ”statstjänstemännen kan sägas vara de som ytterst 

förverkligar de demokrativärderingar som slagits fast i bl.a. regeringsformen”. Regeringen har 

dock tydligt deklarerat att den inte har för avsikt att skapa en nedtecknad etisk kod eller 

särskild policy för den etiska grunden, utan vill snarare höja tjänstemännens medvetandegrad 

och upprätthålla det i en kontinuerlig diskussion om dessa frågor.  

Wockelberg menar att den tjänsteman som vänder sig till regeringsformen får en uppräkning 

av centrala utgångspunkter för den offentliga maktutövningen, men ingen vägledning för hur 

dessa ska vägas mot varandra i varje specifikt ärende, vilket kan göra tjänstemannen passiv, 

göra en egen avvägning eller söka någon annans tolkning. Detta tolkningsutrymme kan få 

konsekvenser för hur och i vilken mån folkviljan förverkligas.  
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3    Analys 

För att tydligt återkoppla till uppsatsens frågeställningar med avstamp i vad som framkommit 

i teoridelen ovan kan sägas att den svenska tjänstemannens yrkesroll ifrån ett etiskt synsätt 

kan beskrivas som sökandet efter den korrekta balansen mellan å ena sidan medkänsla och 

flexibilitet och å andra sidan opartiskhet och strikt regeltillämpning. van Gunsterens förslag 

vad gäller en blandform för tjänstemannens förhållningssätt gentemot den enskilda 

medborgaren går i linje med dagens förvaltningsutveckling. Svenska myndigheter verkar idag 

alltmer benägna att tillmötesgå medborgarna på ett mer sympatiskt och inställsamt sätt, och 

försöker så långt som möjligt ta hänsyn till individuella behov och ta olika former av 

fallspecifika avvikelser i beaktande innan avgörande beslut fattas. Detta kan på ett sätt 

betraktas som ett utökande av det offentligas förväntan på tjänstemannen att handla etiskt i sin 

yrkesroll och snarare se till individens unika behov istället för att strikt förhålla sig till 

generella myndighetsföreskrifter. Det framstår som tydligt att tjänstemannen har ett 

långtgående individuellt ansvar för att upprätthålla det” offentliga etoset” i sin 

tjänsteutövning. De åtgärder Lundquist föreslår för att komma tillrätta med vad han anser vara 

en institutionaliserad diskrepans mellan folkviljan och den offentliga byråkratins 

nonchalerande av etiska värden kan dock i vissa lägen vara väl långtgående. Ett exempel på 

detta är etikkoden som Lundquist föreslår, vilket med nödvändighet inverkar på en 

tjänstemans autonomi och även riskerar frånta honom möjligheten att själv kunna renodla sin 

egna uppfattning om sitt yrkesetiska ansvar.  

Tjänstemannens lydnad och lojalitet är ett återkommande tema i Lundquists etikdiskussion 

och kan sägas beröra själva essenssen av ämnet då det individuella beslutsfattandet som en 

tjänsteman gör i sin dagliga verksamhet i det långa loppet definierar hans moraliska persona 

sett från både ett lojalitets- och ett illojalitetsperspektiv. Lundquist beskrev det ovan som att 

”ett ansvarsfullt etiskt övervägande innebär att den enskilde tjänstemannen själv tar ställning i 

de konkreta fallen i relation till vårt offentliga etos – det moraliska ansvaret kan inte överföras 

på andra aktörer.” Det problematiska begreppet blir här ”vårt offentliga etos” då detta inte är 

preciserat genom vare sig styrdokument, myndighetsföreskrifter eller annan reglering. Det 

Lundquist kallar offentligt etos kan i allra högsta grad vara en subjektiv uppfattning om vad 

detta offentliga etos bör innehålla och på vilket sätt tjänstemän bör förhålla sig till det.  

 Den andra delen av passage kan också problematiseras – om lojalitet är ett av grundkraven på 

en tjänsteman torde det moraliska ansvaret kunna överföras till högre instans vad gäller etiskt 

tveksamma beslut. Om det offentliga etoset dessutom inte är preciserat blir det ännu svårare 

att belasta den enskilda tjänstemannen för att ha fullföljt sin överordnades önskan. 

 Det framstår som att Lundquist här snarare vädjar till människan bortom fasaden, vilket 

nödvändigtvis innebär ett avsteg ifrån den weberianska idealbyråkratens förfaranden och 

istället förordar den medänskliga och medkännande tjänstemannen. 

Lundquists styrningsdiskussion är huvudsakligen tvådimensionell där Lundquist lyfter direkt 

och indirekt styrning av byråkratin som politikernas medel att implementera sina beslut i 

förvaltningen.  En flerdimensionell analys skulle kunna bestå i att se till hela beslutskedjan, 

det vill säga från högsta till lägsta instans. Vissa förvaltningsforskare menar att de politiska 
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besluten riskerar att förvrängas, obstrueras, nedprioriteras och medvetet eller omedvetet 

missförstås när de ska implementeras. Den direkta styrningen som Lundquist diskuterar 

handlar om att ge så precisa instruktioner som möjligt och därigenom begränsa 

tjänstemannens handlingsutrymme så långt det går. Frågan är om ett begränsande av 

handlingsutrymmet även per automatik innebär ett begränsande av tjänstemannens etiska 

handlingsutrymme. De policystadierna Lundquist nämner är initiering, beredning, 

implementering och evaluering. Rimligen torde det vara i det fjärde policystadiet, 

evalueringen, där tjänstemannen har som störst chans att ge uttryck för sina personliga etiska 

ställningstaganden och lufta eventuell kritik mot vad han anser vara oetiska riktlinjer eller 

föreskrifter.  

I avsnittet om ämbetsmannadygder går Lundquist närmare in på sina konstruktivistiska 

förslag om utformandet av ett nytt tjänstemannaideal.  

Den tydliga gränsdragning mellan offentligt och privat som Lundquist förordar ter sig idag 

ytterst svår att genomföra, då den offentliga förvaltningen är mycket tätt sammanflätad med 

den privata, exempelvis genom att olika verksamheter läggs ut på entreprenad eller att 

konsulter hyrs in för olika offentliga projekt. Det blir även något förenklat att mena att en 

offentlig tjänsteman per automatik skulle besitta ett mer nobelt etos än vad en privatanställd 

skulle kunna göra.  

 Det andra förslaget är att precisera det offentliga etoset, vilket jag tidigare beskrev som ett 

problematiskt begrepp när det lämnas outvecklat. I detta avsnitt förklarar dock Lundquist att 

det innebär en samlad etisk kod som tjänstemän kan förhålla sig till – en form av vägledande 

praxis i etiskt svåra situationer. Frågan kvarstår dock om denna definition av vad vårt 

offentliga etos ska vara bör bestämmas av politiker genom lagstiftande befogenheter eller 

istället delegeras till förvaltningen där den antingen kan göras myndighetsspecifik eller mer 

allmän. Ett problematiskt scenario kan se ut på detta vis: myndigheter inom rättsväsendet som 

huvudsakligen arbetar med straffrättsliga frågor kan antas erhålla väldigt specifika 

instruktioner då lagstiftningen i detta område med nödvändighet lämnar så lite 

tolkningsutrymme åt förvaltningen som möjligt. En etisk kod förutsätter ett visst byråkratiskt 

handlingsutrymme inom vilken tjänstemannen kan välja ”rätt väg” i sitt beslutsfattande. Om 

lagstiftarens intention är att ge precisa instruktioner till exempelvis rättsväsendet riskerar en 

allmänetisk kod att strida mot just den intentionen. Lagars etiska komplikationer anses vara 

utredda när dessa når förvaltningen – det är inte upp till en enskild tjänsteman att i efterhand 

förvränga dessa efter egen etisk uppfattning. Man skulle kunna gå så långt som att mena att 

det offentliga etoset redan är tillräckligt preciserat inom befintlig lagstiftning – inte minst 

Regeringsformen som anger hur den offentliga förvaltningen ska arbeta (RF 1:9).  

Lundquist lyfter civilkuraget som en ämbetsmannadygd. Tjänstemän känner i allmänhet till 

förhållanden som kommer fram vid olika beredningar, utvärderingar och inspektioner, och har 

i vissa fall även tillgång till hemliga handlingar vilket ger dem förutsättningar att i god tid 

förutse och varna för en viss utveckling inom myndigheten. Frågan är om man bör se 

civilkurage som något som alltid måste ske bortom lagens ramar eller om detta redan till viss 

utsträckning förväntas av tjänstemän. Exempelvis har offentliga tjänstemän en av 

grundlagarna garanterad långtgående meddelarfrihet vilket ger dem möjlighet att för 
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allmänheten påvisa brister och felaktigheter inom förvaltningen utan att för den delen riskera 

sina karriärer. Detta kan tolkas som att lagstiftaren redan förutsätter ett visst civilkurage från 

tjänstemän, eller möjligen yrkeskurage beroende på hur man ser på det.  

För att återkoppla till frågeställningen om hur en etisk förvaltning bör se ut vill jag lyfta 

Laegreid och Olsen. De har som bekant berört påverkansvägar som institutionsbyggare kan ha 

på tjänstemän och räknar upp socialisering, disciplinering, kontroll samt utbildning som 

exempel. För att tjänstemän ska kunna fatta etiskt hållbara beslut behöver de en möjlighet att 

reflektera över etiska frågor inom sin dagliga yrkesverksamhet. Detta kan uppnås dels genom 

socialiseringsvägen men även genom utbildning, exempelvis kurser i etik. För att 

socialiseringen ska ha så god effekt som möjligt bör de redan befintliga värdena inom 

organisationen vara av sådan beskaffenhet att tjänstemannen enkelt kan ta till och identifiera 

sig med dem. Detta förutsätter att institutionsbyggaren, eller lagstiftaren, redan proaktivt 

arbetat med att inkorporera etiska riktlinjer i den praktiska förvaltningsverksamheten.  

Det är av stor vikt att tjänstemannen lär sig skilja mellan tjänstens krav och sina personliga 

värderingar, vilket Laegrid och Olsen lyfter. I idealfallet är organisationens 

socialiseringsarbete så pass raffinerat att även tjänstemannens personliga värderingar ändras 

så till den grad att dem sammanfaller med organisationens egna värden. Syftet här är inte att 

argumentera för en semiteknokrati med robotiserade tjänstemän utan snarare för en 

förvaltning som styrs av eftersträvansvärda etiska principer inom vilken tjänstemän inte 

behöver fatta beslut på moraliskt tveksamma grunder. Kontrollen av tjänstemän bör däremot 

inte vara av strikt karaktär då detta riskerar att inverka på deras känsla av handlingsförmåga 

och handlingsfrihet vilket kan bli kontraproduktivt – om den enskilda tjänstemannen känner 

att hans beslutsfattande i princip är mekaniserat och inte av någon större betydelse så kommer 

inte heller den etiska reflektionen över beslutsfattandet vara någon särskild prioritet för 

honom.  

 

Lundquist utgår ifrån en deontologisk logik, där det normativa resonemanget grundas i ett 

antal på förhand formulerade värden eller principer som betraktas som okränkbara och som i 

alla lägen ska värnas. Det är tydligt att Lundquist upphöjer demokrativärdet som det allra 

viktigaste, och det som tjänstemannen ständigt ska ha i åtanke vid sin maktutövning. Man kan 

dock problematisera det deontologiska synsättet genom att fråga sig om det är möjligt att 

hävda att vissa värden är universella eller giltiga över tid och rum. Det kan föreligga unika 

omständigheter som gör att ett absolut åtföljande av ett visst värde kan få extrema 

konsekvenser i det enskilda fallet. För att konkretisera detta skulle man t.ex. kunna tänka sig 

ett fall där en medborgare är i ett akut behov av ekonomiska medel för att tillgodose sitt 

uppehälle, och behöver ett myndighetsbeslut för att kunna tillgå dem. Ett absolut åtföljande av 

demokrativärdet skulle kunna ta sig uttryck i en form av utilitarism där den större mängden 

ärenden istället premieras och den enskilde vars behov var allra störst får inte får något 

företräde.  

Vad gäller uppsatsens andra frågeställning om hur tjänstemän bör agera i etiskt svåra 

situationer och huruvida det finns några principer att förhålla sig till kan nämnas de olika 

typerna av protest som en tjänsteman kan använda sig av. Möjligheten att kunnat markera sitt 
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avståndstagande gentemot statsmakten är ett viktigt inslag i förvaltningen, inte minst när det 

gäller avslöjandet av oegentligheter såsom otillåten avlyssning, förskingring av skattemedel, 

otillbörlig maktutövning med mera. Här står också tjänstemannen inför ett etiskt dilemma -  är 

det rätta att larma och göra offentligheten uppmärksam på problemet eller bör man hålla sig 

inom sina befogenheter och verka för att förbättra verksamheten inifrån? Lundquist lyfte sorti 

som den absolut sista utvägen, det vill säga att man lämnar sin post. Detta alternativ kan i sig 

ses som etiskt ifrågasättbart, då risken föreligger att någon utan skrupler tar den platsen och 

verksamheten fortsätter utan förändring. Den etiska kod som Lundquist föreslår har jag 

problematiserat tidigare i analysen och skulle därför mena att en tjänsteman som agerar inom 

lagens ramar redan kan anses agera etiskt korrekt. Detta eftersom det etiska 

handlingsutrymme som lagen redan medger -  i och med exempelvis den grundlagsskyddade 

meddelarfriheten - kan anses vara tillräckligt stort för att en tjänsteman ska kunna handla rätt 

utan att handlandet strider mot det lojalitetskravet som annars åläggs honom.  

Man skulle även kunna se problemet från den andra sidan, och tänka sig ett scenario där 

tjänstemannen har alltför högtravande tankar om sitt personliga etos, och därför i onödan 

påverkar myndighetsbeslut med goda intentioner men med mindre gynnsamma konsekvenser. 

Detta skulle kunna vara obstruerande av nödvändig implementering av exempelvis tuffare 

krav för försörjningsstöd eller sänkt handpenning till särskilt behövande. Rent politiskt och 

ekonomiskt skulle det kunna vara motiverat, men i den dygdfulla tjänstemannens ögon en klar 

överträdelse av samhällskontraktet från det offentligas sida. Det är därför viktigt att återigen 

betona att dragkampen mellan lojaliteten till överordnade och till den egna individualetiken är 

ett avgörande definitionsdrag för den svenska tjänstemannens yrkesroll. 

Wockelberg problematiserar likt Lundquist avsaknaden av en precisering från lagstiftarens 

sida om vad ett etiskt förhållningssätt för offentliganställda tjänstemän innebär. Detta kan 

enligt Wockelberg leda till en passivitet ifrån tjänstemannahåll inför det etiska ansvaret deras 

yrkesroll medför. Det finns flertalet svårigheter med en preciserad definition av ett etiskt 

förhållningssätt. Det ena är att det omöjligen kan skrivas situationsspecifikt då det finns en 

myriad av enskilda fall där tjänstemän förväntas fatta etiskt korrekta beslut. En mer allmänt 

skriven definition om ett etiskt förhållningssätt löper däremot risken att vara alltför generell 

och svår att ta till sig, vilket leder till att det inte alls beaktas. Organisationen inom vilken 

tjänstemannen är verksam bör ha tydligt utarbetade etiska riktlinjer som står mellan dessa 

ytterligheter – på så vis uppstår en närhetsprincip till de etiska frågorna och de kan aktivt 

diskuteras och vidareutvecklas utifrån organisationens egna premisser. Det finns visserligen 

risker med att överlåta alltför mycket tolkningsutrymme för tjänstemän i fall där det kan 

tänkas ställas stora krav på tjänstemannens yrkesmässiga etos. Som Wockelberg menar så kan 

avsaknaden av precisering leda till passivitet ifrån tjänstemannens sida eller att denne gör 

godtyckliga lagtolkningar vilket riskerar leda till felaktiga beslut. 

Med den normativa analytikerns glasögon kan man fråga sig om det bör finnas en 

lagstiftningsmässig precisering av vad ett etiskt förhållningssätt innebär. Det är inte en 

självklarhet att lagstiftaren på ett tillräckligt djupt plan besitter kunskap om tjänstemännens 

förutsättningar på den offentliga förvaltningens olika nivåer. En sådan precisering skulle 

kräva ett mycket grundligt utredningsarbete och dessutom en politisk konsensus om vad vårt 

samhälles offentliga etos kan beskrivas som. Även med det gjort skulle preciserade etiska 
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principer förmodligen ändå inte kunna skrivas tillräckligt situationsspecifika för att kunna 

anses vara helhetstäckande. Ett mer effektivt förfarande torde vara att delegera ansvaret för 

etiska frågor till myndighetscheferna och genom inrättande av etiska råd som agerar 

kontrollorgan säkerställa att ett förvaltningsetos upprätthålls. De verksamma tjänstemännens 

vetskap om att dessa frågor premieras skulle ge dem en tydlig signal om deras ansvar 

gentemot medborgarna och vikten av etisk reflektion av deras egna beslutsfattanden. Förvisso 

kan det etiska kontrollorganet redan anses vara tillgodosett genom riksdagens 

konstitutionsutskott. När ministrar eller högre tjänstemän begår grova felaktigheter så 

behandlas dessa ärenden inom ramen för KU:s befogenheter och leder vanligen till kritik och i 

mer sällsynta fall misstroendeomröstningar och avgångskrav från oppositionspartier. Det är 

däremot mindre tydligt om KU:s huvuduppgift är att upprätthålla någon form av offentligt 

etos, varför mindre och effektiva etiska råd skulle kunna agera kontrollorgan inom den 

offentliga förvaltningen.  

Principiellt sett bör den etiska vägledningen tjänstemannen kan tänkas behöva finnas inom 

hans absoluta närhet. Myndighetsledningen bör säkerställa att en kontinuerlig etisk diskussion 

förs inom verksamheten och verka för att myndighetsspecifika etiska värderingar och 

förhållningssätt kan vägleda tjänstemännen i deras beslutsfattande. En tjänstemans 

handlingsfrihet bör aldrig övertrumfa hans etiska ansvar och inte heller bör kärnvärden som 

effektivitet och lojalitet innebära avkall ifrån tjänstemannens personliga- och yrkesmässiga 

etos. Kausalkravet på tjänstemän som lyfts av Lundquist är också av principiell relevans. Som 

tidigare beskrivet menar den att man måste kunna utgå ifrån att den etiskt ansvarsfulle 

tjänstemannen alltid har ett individuellt ansvar för sina åtgärder och att han är skyldig att 

etiskt pröva den verksamhet som han medverkar i. Denna etiska prövning kan ske genom de 

möjligheter tjänstemannen har genom den tidigare nämnda meddelarfriheten - att vissla och 

väcka uppmärksamhet från allmänhetens sida gentemot de felaktigheter som begås inom hans 

verksamhetsområde. Principen om professionell heder som lyftes som en ämbetsmannadygd 

av Lundquist innebär som bekant att det övergripande karaktärsdraget för tjänstemannen är 

integritet, vilket innebär att han alltid verkar i enlighet med ämbetets ideal. Integriteten yttrar 

sig i att tjänstemannen visar civilkurage, som innebär att tjänstemannen alltid står för det rätta 

och goda oavsett påtryckningar från mäktiga överordnade och intressenter. Detta ställer stora 

krav på tjänstemannens personliga etos och ansvarskänsla. Genom sitt civilkurage kan 

tjänstemannen inspirera andra inom förvaltningen att agera likadant vid situationer som kräver 

etiska ställningstaganden. Detta kan i sin längd påverka andra institutioner och tjänstemän 

långt utanför den egna verksamheten och bidra till en mer etisk, rättvis och demokratisk 

förvaltning. 
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4    Framtida forskning 

För vidare forskning om tjänstemannaetik vore det intressant att intervjua både högre och 

lägre tjänstemän vid olika myndigheter angående deras tankar om etik och vilka 

ställningstaganden de behöver göra vid svåra situationer. De åsikter de ger uttryck för skulle 

kunna fungera som underlag för eventuella framtida lagstiftning gällande etikfrågor inom den 

offentliga förvaltningen och ge en bättre insikt i hur tjänstemän själva uppfattar sin yrkesroll. 

Det skulle även vara intressant att forska om våra folkvalda politikers inställning i frågor som 

rör förvaltningsetik och huruvida de anser att dagens lagstiftning med bland annat den 

grundlagsskyddade meddelarfriheten är tillräcklig för tjänstemännen som lagligt medel att 

använda sig utav i fall där det råder grova brister inom förvaltningen. Man skulle här kunna 

lyfta frågan om det bör inrättas etiska råd som kan agera kontrollorgan inom den offentliga 

förvaltningen eller om en sådan åtgärd anses vara alltför långtående av en majoritet i 

riksdagen. Man skulle även kunna göra en komparativ studie och jämföra likheter och 

skillnader mellan de nordiska länderna, eller ett urval av europeiska länder. Detta skulle på ett 

tydligt sätt kunna påvisa både styrkor och svagheter inom de olika ländernas offentliga 

förvaltningar och utgöra ett intressant diskussionsunderlag för eventuella ändringar som 

kunde behövas inom den svenska förvaltningen.  
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