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Förord

Denna bok är en antologi i förvaltningsetik framtagen av Statens kvalitets- och 
kompetensråd (KKR) under år 2005. Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR) 
upphör i december 2005 som myndighet, men verksamheten övergår från och 
med januari 2006 till Verket för förvaltningsutveckling (Verva). 

I betänkandet ”Utredning om fördjupad prövning av KKR” (SOU 2004:65) 
konstateras att om statsförvaltningen ska leva upp till de höga mål som reger-
ingen lagt fast för förvaltningspolitiken, ställs det höga krav på statstjänste-
männen. Enligt utredningen är behovet av förvaltningskunnande inom stats-
förvaltningen framöver mycket stort. Särskilt lyfter utredningen fram etikfrå-
gorna. Hur dessa hanteras är av avgörande betydelse för hur medborgarnas 
förtroende för statsförvaltningen utvecklas. 

Förvaltningsetik kan sägas handla om det förhållningssätt som medborgarna 
kan förvänta sig av de statsanställda. I utövandet av statstjänstemannarollen 
ingår att representera det demokratiska statsskicket utifrån de grundläggande 
värdena demokrati, rättsäkerhet och effektivitet. Förvaltningsetiken utövas i det 
faktiska mötet mellan en medborgare eller ett enskilt företag och myndigheten. 

Verva har bl.a. getts i uppdrag att
• Verka för en gemensam förvaltningskultur,
• Uppmärksamma behov av samlade stödinsatser för kompetensförsörjning,
• Tillhandahålla utbildningar av generellt förvaltningspolitiskt intresse, 
 exempelvis i etik. 

I syfte att stödja myndigheterna och enskilda tjänstemän att vidmakthålla eller 
inta ett etiskt förhållningssätt i sin tjänsteutövning, kommer Verva att erbjuda 
olika förvaltningsutbildningar riktade till chefer och handläggare. 

Av erfarenheterna från tidigare utbildningar vid KKR, har framgått att det 
fi nns behov av ytterligare stödmaterial för chefer och utbildare i förvaltnings-
etiska frågor. Avsikten med denna antologi är därför att tillhandahålla ett sådant 
stödmaterial som kan användas i samband med diskussioner eller utbildning i 
förvaltningsetik. 

5

Förord

Denna bok är en antologi i förvaltningsetik framtagen av Statens kvalitets- och 
kompetensråd (KKR) under år 2005. Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR) 
upphör i december 2005 som myndighet, men verksamheten övergår från och 
med januari 2006 till Verket för förvaltningsutveckling (Verva). 

I betänkandet ”Utredning om fördjupad prövning av KKR” (SOU 2004:65) 
konstateras att om statsförvaltningen ska leva upp till de höga mål som reger-
ingen lagt fast för förvaltningspolitiken, ställs det höga krav på statstjänste-
männen. Enligt utredningen är behovet av förvaltningskunnande inom stats-
förvaltningen framöver mycket stort. Särskilt lyfter utredningen fram etikfrå-
gorna. Hur dessa hanteras är av avgörande betydelse för hur medborgarnas 
förtroende för statsförvaltningen utvecklas. 

Förvaltningsetik kan sägas handla om det förhållningssätt som medborgarna 
kan förvänta sig av de statsanställda. I utövandet av statstjänstemannarollen 
ingår att representera det demokratiska statsskicket utifrån de grundläggande 
värdena demokrati, rättsäkerhet och effektivitet. Förvaltningsetiken utövas i det 
faktiska mötet mellan en medborgare eller ett enskilt företag och myndigheten. 

Verva har bl.a. getts i uppdrag att
• Verka för en gemensam förvaltningskultur,
• Uppmärksamma behov av samlade stödinsatser för kompetensförsörjning,
• Tillhandahålla utbildningar av generellt förvaltningspolitiskt intresse, 
 exempelvis i etik. 

I syfte att stödja myndigheterna och enskilda tjänstemän att vidmakthålla eller 
inta ett etiskt förhållningssätt i sin tjänsteutövning, kommer Verva att erbjuda 
olika förvaltningsutbildningar riktade till chefer och handläggare. 

Av erfarenheterna från tidigare utbildningar vid KKR, har framgått att det 
fi nns behov av ytterligare stödmaterial för chefer och utbildare i förvaltnings-
etiska frågor. Avsikten med denna antologi är därför att tillhandahålla ett sådant 
stödmaterial som kan användas i samband med diskussioner eller utbildning i 
förvaltningsetik. 



40331.job    3 A06/12/2008    14:27:04    

5

Förord

Denna bok är en antologi i förvaltningsetik framtagen av Statens kvalitets- och 
kompetensråd (KKR) under år 2005. Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR) 
upphör i december 2005 som myndighet, men verksamheten övergår från och 
med januari 2006 till Verket för förvaltningsutveckling (Verva). 

I betänkandet ”Utredning om fördjupad prövning av KKR” (SOU 2004:65) 
konstateras att om statsförvaltningen ska leva upp till de höga mål som reger-
ingen lagt fast för förvaltningspolitiken, ställs det höga krav på statstjänste-
männen. Enligt utredningen är behovet av förvaltningskunnande inom stats-
förvaltningen framöver mycket stort. Särskilt lyfter utredningen fram etikfrå-
gorna. Hur dessa hanteras är av avgörande betydelse för hur medborgarnas 
förtroende för statsförvaltningen utvecklas. 

Förvaltningsetik kan sägas handla om det förhållningssätt som medborgarna 
kan förvänta sig av de statsanställda. I utövandet av statstjänstemannarollen 
ingår att representera det demokratiska statsskicket utifrån de grundläggande 
värdena demokrati, rättsäkerhet och effektivitet. Förvaltningsetiken utövas i det 
faktiska mötet mellan en medborgare eller ett enskilt företag och myndigheten. 

Verva har bl.a. getts i uppdrag att
• Verka för en gemensam förvaltningskultur,
• Uppmärksamma behov av samlade stödinsatser för kompetensförsörjning,
• Tillhandahålla utbildningar av generellt förvaltningspolitiskt intresse, 
 exempelvis i etik. 

I syfte att stödja myndigheterna och enskilda tjänstemän att vidmakthålla eller 
inta ett etiskt förhållningssätt i sin tjänsteutövning, kommer Verva att erbjuda 
olika förvaltningsutbildningar riktade till chefer och handläggare. 

Av erfarenheterna från tidigare utbildningar vid KKR, har framgått att det 
fi nns behov av ytterligare stödmaterial för chefer och utbildare i förvaltnings-
etiska frågor. Avsikten med denna antologi är därför att tillhandahålla ett sådant 
stödmaterial som kan användas i samband med diskussioner eller utbildning i 
förvaltningsetik. 

5

Förord

Denna bok är en antologi i förvaltningsetik framtagen av Statens kvalitets- och 
kompetensråd (KKR) under år 2005. Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR) 
upphör i december 2005 som myndighet, men verksamheten övergår från och 
med januari 2006 till Verket för förvaltningsutveckling (Verva). 

I betänkandet ”Utredning om fördjupad prövning av KKR” (SOU 2004:65) 
konstateras att om statsförvaltningen ska leva upp till de höga mål som reger-
ingen lagt fast för förvaltningspolitiken, ställs det höga krav på statstjänste-
männen. Enligt utredningen är behovet av förvaltningskunnande inom stats-
förvaltningen framöver mycket stort. Särskilt lyfter utredningen fram etikfrå-
gorna. Hur dessa hanteras är av avgörande betydelse för hur medborgarnas 
förtroende för statsförvaltningen utvecklas. 

Förvaltningsetik kan sägas handla om det förhållningssätt som medborgarna 
kan förvänta sig av de statsanställda. I utövandet av statstjänstemannarollen 
ingår att representera det demokratiska statsskicket utifrån de grundläggande 
värdena demokrati, rättsäkerhet och effektivitet. Förvaltningsetiken utövas i det 
faktiska mötet mellan en medborgare eller ett enskilt företag och myndigheten. 

Verva har bl.a. getts i uppdrag att
• Verka för en gemensam förvaltningskultur,
• Uppmärksamma behov av samlade stödinsatser för kompetensförsörjning,
• Tillhandahålla utbildningar av generellt förvaltningspolitiskt intresse, 
 exempelvis i etik. 

I syfte att stödja myndigheterna och enskilda tjänstemän att vidmakthålla eller 
inta ett etiskt förhållningssätt i sin tjänsteutövning, kommer Verva att erbjuda 
olika förvaltningsutbildningar riktade till chefer och handläggare. 

Av erfarenheterna från tidigare utbildningar vid KKR, har framgått att det 
fi nns behov av ytterligare stödmaterial för chefer och utbildare i förvaltnings-
etiska frågor. Avsikten med denna antologi är därför att tillhandahålla ett sådant 
stödmaterial som kan användas i samband med diskussioner eller utbildning i 
förvaltningsetik. 



40331.job    3 B06/12/2008    14:27:04    

6 7

Antologin består av åtta kapitel, i vilka olika författare delger sina kunskaper 
eller erfarenheter inom förvaltningsetiken. Författarna representerar skilda 
discipliner med olika erfarenheter i förhållande till ämnet. En del är forskare, 
medan andra refl ekterar utifrån en personlig erfarenhet. Vissa betraktar stats-
förvaltningen i ett utifrån- och in-perspektiv, andra betraktar processerna hos 
medarbetarna och i myndigheterna. Antologin är tänkt att ”spegla” ämnet 
utifrån många synvinklar, i förhoppning om att kapitlen tillsammans kan ge en 
helhetsbild och därmed fungera som stöd för i första hand chefer och utbildare, 
men även för den enskilde statstjänstemannen i förvaltningsetiska frågor. 
Arbetet med antologin har letts av seniorhandläggare Lena Köling Abjörner vid 
KKR som också fungerat som redaktör. Projektadministratör har varit Anneli 
Berglund vid KKR.

Utifrån Vervas uppdrag är det min förhoppning att antologin ska kunna 
stimulera till utveckling i utövandet av statstjänstemannarollen och i diskussio-
nerna om förvaltningsetik. 

Stockholm i januari 2006

Lena Jönsson
Generaldirektör

Tomas Brytting

Tomas Brytting är forskare och konsult. 
Under åren 1982–1990 och 1995–2001 
var han forskare vid Ekonomiska Forsk-
ningsinstitutet (EFI) och lärare vid Handels-
högskolan i Stockholm, inom området 
Organisationsteori. Speciella intresseom-
råden; människan som organisationsutfor-
mare, decentraliseringsfrågor, småföretag, 
sambanden mellan teknologisk förändring 
och organisation. Tomas Brytting arbetade 
1995–2000 med uppbyggnaden av 
Centrum för etik och ekonomi vid Handels-
högskolan i Stockholm. Han är idag verksam 
som forskare, föredragshållare, skribent 
och konsult inom området Företagsetik. 

Tomas Brytting bidrar med artikeln ”Myndiga 
myndigheter, små småföretagare och tilltron 
dem emellan”. 
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Myndiga myndigheter, 
små småföretagare 
och tilltron dem emellan
Av Tomas Brytting

Den här artikeln vill främja tilliten mellan tjänstemän och småföretagare genom 
att förklara (1) vad som kan skapa en moralisk laddning i mötet dem emellan, 
(2) varför även goda föresatser ibland kan bli fel, (3) vad moralisk förmåga är, 
och (4) vad som skiljer myndiga myndigheter från små småföretagare.

Tilltro som risktagande
”24-timmarsmyndigheten” ställer krav på brukarorientering. Myndiga myndig-
heter ska möta, lyssna till och betjäna brukarna. Det är oftast ett obalanserat möte 
där företrädaren för myndigheten har ett överläge, inte minst i den speciella 
situation som uppstår när myndigheten möter småföretagare. Här möts tydligt 
det stora och det lilla, det regelstyrda och det entreprenöriella, det generella och 
det specifi ka. Det är ett möte mellan olika normer och värden, ett moraliskt 
möte, och därför också ett riskfyllt möte. Ska det bli bra för bägge parter krävs 
ett visst mått av tillit. 

Vi vet från studier av sjukvården att låg grad av tillit till läkare leder till att 
patienter tenderar att uppsöka läkare senare i sjukdomsförloppet. Dessa patien-
ter är också mindre uppriktiga i sina beskrivningar av sitt hälsotillstånd. Läkare 
som saknar tillit till patienter har å sin sida en tendens att fi ltrera bort informa-
tion från dem. Man tror sig snabbt veta hur det står till. Man misstror också 
patientens förmåga att följa den givna medicineringen vilket kan leda till att 
man ställer misstänksamma frågor och spär på misstron. Misstro från någon 
part kan starta en negativ spiral som gör det svårt att skapa den ram inom vilken 
ett konstruktivt samarbete skulle kunna ske. Dessutom kan sådan bristande till-
lit fortplanta sig  i organisationen och i omvärlden. Historier om otillförlitliga 
läkare/patienter sprids snabbt, vilket gör att bägge parter förbereder sig för det 
värsta, det vill säga inleder nästa möte med misstro, vilket i sin tur bekräftar 

den andres farhågor, och så vidare. Liknande processer kan utvecklas mellan 
myndigheter och småföretagare.

Att istället satsa på att bygga upp pålitlighet kan skapa en god spiral. Det 
gynnar inte bara samarbetet för stunden. Genom att skapa ett snabbt och effek-
tivt samarbetsklimat bidrar man också till att bygga upp en sorts ”institutionell 
tillit” som gäller hela verksamheten. Den kan också komma nästa ärende, och 
kollegorna, till del eftersom institutionell tillit främjar den personliga tilliten. 
Att satsa på pålitlighet är med andra ord en sorts solidarisk handling som inte 
självklart bara gynnar en själv. Att visa tillit kan förvisso innebära en risk – man 
kan ju bli lurad. Men det är en nödvändig risk, en sorts investering.

Arbetslivet är en moralisk arena
Med jämna mellanrum briserar skandalerna i media. I mindre skala blir vi också 
själva då och då utsatta för, eller hör talas om, något som gör oss moraliskt upp-
rörda. Visa då tillit och tänk så här: Det fi nns säkert någon som med vett och 
vilje ljuger och bedrar. En och annan vill också göra livet surt för sina medmän-
niskor. Men de allra fl esta gör så gott de kan. Låt det bli vår utgångspunkt 
i det här resonemanget kring mötet mellan myndigheter och småföretagare: 
Utifrån den arbetsuppgift och den information människor har försöker de fl esta
så gott de kan göra det som känns rätt och riktigt. Och ändå blir det ibland så 
tokigt. Hur kommer det sig? 

En första anledning har att göra med arbetsuppgiften. Vilken är egentligen 
min uppgift just nu? Det är inte alltid så enkelt som att man bara ”har” en upp-
gift som tjänsteman. Ska man till exempel företräda myndigheten eller ska man 
tjäna allmänheten? Det är först efter en viss tid på arbetet som man börjar för-
stå vad jobbet går ut på och vilka avvägningar som måste göras. De motsvarar 
kanske inte alltid vad klienter/kunder/medborgare tror och förväntar sig. Att 
förstå sin uppgift handlar om att tolka en oklar situation, och tolkningarna kan 
gå isär. Vissa människor tar också på sig uppgifter som de inte ”har”. Det bru-
kar betyda att deras tolkning skiljer sig från exempelvis ledningens eller kolle-
gornas. Sådant ger lätt upphov till missförstånd och kan skapa problem.

En annan förklaring gäller tillgänglig information. Inte heller det är något 
som man bara har, eller har tillräckligt av. Information måste ofta letas fram, 
ibland med stor möda, och när man väl fått fram användbar information – och 
valt bort det man uppfattar som ovidkommande – måste informationen tolkas. 
Vad betyder den? Vad är trovärdigt? Hur länge är informationen giltig? Vad 
kan jag använda mig av? Vad motverkar mina syften? Ofta måste man agera 
utan att ha fått tillfredställande svar.

En tredje förklaring till att det ibland går snett handlar om uttrycket: försöka
så gott vi kan. Även om intentionerna är de allra bästa så händer det att vi miss-
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lyckas. Våra kalkyler går snett. Det blir inte som vi trodde. Vi glömmer bort vik-
tiga aspekter. Vi hinner inte alltid tänka igenom det hela så noga som vi skulle 
vilja. Vi blir missuppfattade. Vi har inte råd, och så vidare. 

För det fjärde handlar det om vad som känns rätt och riktigt. De olika hand-
lingsalternativen måste värderas, såväl i en rationell som i en emotionell mening. 
Det betyder att också känslorna ges en chans – på gott och ont. Empati och sam-
vete är känslor som kan öppna upp oss för viktiga men förbisedda aspekter. 
Men andra känslor, till exempel hämnd, avundsjuka, rädsla, utmattning och 
uppgivenhet, kan tvärtom krympa horisonten och förvrida perspektivet.

Slutligen räcker det inte med att i abstrakt mening välja handlingsalternativ 
för att undvika moraliska misstag i jobbet. Man måste också göra det som känns 
rätt. Man måste kunna agera i praktiken. Moralisk handling kräver förutom vilja 
både förmåga och mod. Ibland sviktar förmågan, ibland modet, ibland bägge.

Alltså, utifrån den arbetsuppgift och den information vi har ska vi försöka 
göra det som känns rätt och riktigt. I varje delmoment kommer det in personli-
ga överväganden. Vi väljer en av fl era tolkningar av arbetsuppgiften. Vi väljer 
information. Vi väljer att tro på viss information. Vi väljer hur vi prioriterar vår 
tid, vår energi och våra pengar. Vi väljer hur mycket våra känslor får påverka 
oss. Vi väljer sedan, eller väljer bort, att göra det som känns rätt och riktigt. Alla 
dessa val, som sker mer eller mindre medvetet, gör arbetslivet till en moralisk 
arena. Vi är människor i den meningen att vi kan fatta fria val. Vi är fria och 
därmed moraliskt ansvariga inför oss själva och inför andra. Arbetslivet som 
moralisk arena är en uppfordrande tanke. Det gäller att tänka efter före. Men 
vi är också inte mer än människor, vilket betyder att det ibland blir fel. Det 
måste också fi nnas plats för förståelse och förlåtelse.

Förvånansvärt ofta stöter jag på yrkesgrupper som inte ser moralen i sin vardag. 
Det har gällt lärare, småföretagare, skadereglerare, åkare, skattejurister, affärs-
rådgivare, kapitalförvaltare, kronofogdar, till och med läkare. Deras yrkeskom-
petens och ofta långa erfarenhet ger dem trygghet i vardagen. De känner väl till 
sina arbetsuppgifter och hur de ska lösas. Många problem som under utbild-
ningstiden eller som nyanställd föreföll känsliga och svåra, visar sig ha väl fung-
erande lösningar, närmast rutiniserade, efter några år i yrket. Vardagen upplevs 
därför sällan som moraliskt laddad. Först i situationer där de vardagliga ruti-
nerna och tumreglerna inte längre fungerar eller ifrågasätts, startar en refl ek-
tion över den egna arbetssituationen som kan kallas moralisk. Det verkar (fel-
aktigt) som om moraliska situationer måste upplevas som svåra situationer och 
innefatta någon form av mental brottningsmatch för att identifi eras korrekt. 
Det förutan används istället ett relativt oproblematiserat ”sunt förnuft” som 
rättesnöre. Det krävs en stunds samtal med en utomstående eller att verklighe-
ten inte fungerar som vanligt för att man ska inse att den egna yrkesutövningen 
i högsta grad innehåller moraliska kvaliteter. Ibland behöver man skakas om.

Tre delar i moralisk kompetens
Moraliskt laddade situationer är situationer som berör grundläggande värden 
och normer. Dessa i sin tur handlar om vad som kännetecknar ett gott liv och 
hur vi ska leva tillsammans för att leva goda liv. En sådan allvarlig och lite stor-
slagen ansats känns inte alltid helt bekväm. Men utifrån den kan vi kanske bätt-
re förstå vad moralisk förmåga, eller kompetens, är.

Varseblivning

Jag lät en gång medarbetarna i ett företag diskutera frågan: Vad kan jag göra 
för att rasera förtroendet för vår verksamhet? Den överraskande frågan starta-
de ett kreativt samtal – med mycket skratt! Uppfi nningsrikedomen kring det 
destruktiva var det inget fel på. Oavsett organisatorisk placering; nog fanns det 
gott om möjligheter att luras, förstöra, såra, kränka och smäda. Var och en vis-
ste precis hur det skulle gå till. Men snart växte också insikten om det egna 
ansvarstagandet fram. Allt man kan göra på jobbet, det gör man bara inte. 
Mycket är i bokstavlig mening otänkbart, det vill säga det går knappt att ens 
tänka på med något större allvar. Efter lite eftertanke insåg alla att valet mellan 
gott och ont, rätt och fel erbjöds varje dag. Alla tog ansvar, egentligen utan att 
vara medvetna om det.

Den här omedvetenheten har en baksida. Lika oövertänkt som vi gör rätt 
kan vi också göra fel. Det invanda kan rymma och dölja omedvetna fördomar, 
till exempel mot kvinnor, invandrare, äldre, yngre osv. Avvikelser från det för-
väntade, som borde ha sänt varningssignaler, riskerar att gå oss förbi och pas-
sera obemärkt. Det som nästan alltid fungerar kan då, i det konkreta fallet, visa 
sig vara helt fel. Av bara farten missade vi undantaget som borde ha fått särskild 
behandling. 

Jag byggde en gång en sommarstuga i egen regi. Flera gånger hände det att 
representanter för leverantörer och kommunala myndigheter i mina ögon först 
framstod som ovänliga, otåliga och ohjälpsamma. Jag fi ck inte den information 
jag behövde och det kändes som om deras otålighet drog iväg ärendet åt helt fel 
håll. De missförstod mig helt enkelt. När de väl förstått att de hade med en pri-
vatperson och tillika amatör att göra, ändrades deras beteende. De såg plötsligt 
att det inte handlade om ett (för dem) ”vanligt” ärende. Relationen blev vänli-
gare tyckte jag. Krångligare tyckte säkert de.

För att vara moraliskt kompetent, det vill säga för att kunna ta moraliskt 
ansvar i en arbetssituation, krävs med andra ord en sorts förmåga till moralisk 
varseblivning. En insikt i att den situation man befi nner sig i faktiskt har en 
moralisk dimension. Saknas moralisk varseblivning så hjälper inte tillgång till moralisk varseblivning så hjälper inte tillgång till moralisk varseblivning
etisk refl ektion, samvete, empati etc. De resurserna kommer aldrig att kopplas 
på. Som jag redan antytt är så ofta fallet. Historien är också full av högst vanli-
ga, välanpassade, yrkeskunniga människor som begått onda, för att inte säga 
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lyckas. Våra kalkyler går snett. Det blir inte som vi trodde. Vi glömmer bort vik-
tiga aspekter. Vi hinner inte alltid tänka igenom det hela så noga som vi skulle 
vilja. Vi blir missuppfattade. Vi har inte råd, och så vidare. 

För det fjärde handlar det om vad som känns rätt och riktigt. De olika hand-
lingsalternativen måste värderas, såväl i en rationell som i en emotionell mening. 
Det betyder att också känslorna ges en chans – på gott och ont. Empati och sam-
vete är känslor som kan öppna upp oss för viktiga men förbisedda aspekter. 
Men andra känslor, till exempel hämnd, avundsjuka, rädsla, utmattning och 
uppgivenhet, kan tvärtom krympa horisonten och förvrida perspektivet.

Slutligen räcker det inte med att i abstrakt mening välja handlingsalternativ 
för att undvika moraliska misstag i jobbet. Man måste också göra det som känns 
rätt. Man måste kunna agera i praktiken. Moralisk handling kräver förutom vilja 
både förmåga och mod. Ibland sviktar förmågan, ibland modet, ibland bägge.

Alltså, utifrån den arbetsuppgift och den information vi har ska vi försöka 
göra det som känns rätt och riktigt. I varje delmoment kommer det in personli-
ga överväganden. Vi väljer en av fl era tolkningar av arbetsuppgiften. Vi väljer 
information. Vi väljer att tro på viss information. Vi väljer hur vi prioriterar vår 
tid, vår energi och våra pengar. Vi väljer hur mycket våra känslor får påverka 
oss. Vi väljer sedan, eller väljer bort, att göra det som känns rätt och riktigt. Alla 
dessa val, som sker mer eller mindre medvetet, gör arbetslivet till en moralisk 
arena. Vi är människor i den meningen att vi kan fatta fria val. Vi är fria och 
därmed moraliskt ansvariga inför oss själva och inför andra. Arbetslivet som 
moralisk arena är en uppfordrande tanke. Det gäller att tänka efter före. Men 
vi är också inte mer än människor, vilket betyder att det ibland blir fel. Det 
måste också fi nnas plats för förståelse och förlåtelse.

Förvånansvärt ofta stöter jag på yrkesgrupper som inte ser moralen i sin vardag. 
Det har gällt lärare, småföretagare, skadereglerare, åkare, skattejurister, affärs-
rådgivare, kapitalförvaltare, kronofogdar, till och med läkare. Deras yrkeskom-
petens och ofta långa erfarenhet ger dem trygghet i vardagen. De känner väl till 
sina arbetsuppgifter och hur de ska lösas. Många problem som under utbild-
ningstiden eller som nyanställd föreföll känsliga och svåra, visar sig ha väl fung-
erande lösningar, närmast rutiniserade, efter några år i yrket. Vardagen upplevs 
därför sällan som moraliskt laddad. Först i situationer där de vardagliga ruti-
nerna och tumreglerna inte längre fungerar eller ifrågasätts, startar en refl ek-
tion över den egna arbetssituationen som kan kallas moralisk. Det verkar (fel-
aktigt) som om moraliska situationer måste upplevas som svåra situationer och 
innefatta någon form av mental brottningsmatch för att identifi eras korrekt. 
Det förutan används istället ett relativt oproblematiserat ”sunt förnuft” som 
rättesnöre. Det krävs en stunds samtal med en utomstående eller att verklighe-
ten inte fungerar som vanligt för att man ska inse att den egna yrkesutövningen 
i högsta grad innehåller moraliska kvaliteter. Ibland behöver man skakas om.

Tre delar i moralisk kompetens
Moraliskt laddade situationer är situationer som berör grundläggande värden 
och normer. Dessa i sin tur handlar om vad som kännetecknar ett gott liv och 
hur vi ska leva tillsammans för att leva goda liv. En sådan allvarlig och lite stor-
slagen ansats känns inte alltid helt bekväm. Men utifrån den kan vi kanske bätt-
re förstå vad moralisk förmåga, eller kompetens, är.

Varseblivning

Jag lät en gång medarbetarna i ett företag diskutera frågan: Vad kan jag göra 
för att rasera förtroendet för vår verksamhet? Den överraskande frågan starta-
de ett kreativt samtal – med mycket skratt! Uppfi nningsrikedomen kring det 
destruktiva var det inget fel på. Oavsett organisatorisk placering; nog fanns det 
gott om möjligheter att luras, förstöra, såra, kränka och smäda. Var och en vis-
ste precis hur det skulle gå till. Men snart växte också insikten om det egna 
ansvarstagandet fram. Allt man kan göra på jobbet, det gör man bara inte. 
Mycket är i bokstavlig mening otänkbart, det vill säga det går knappt att ens 
tänka på med något större allvar. Efter lite eftertanke insåg alla att valet mellan 
gott och ont, rätt och fel erbjöds varje dag. Alla tog ansvar, egentligen utan att 
vara medvetna om det.

Den här omedvetenheten har en baksida. Lika oövertänkt som vi gör rätt 
kan vi också göra fel. Det invanda kan rymma och dölja omedvetna fördomar, 
till exempel mot kvinnor, invandrare, äldre, yngre osv. Avvikelser från det för-
väntade, som borde ha sänt varningssignaler, riskerar att gå oss förbi och pas-
sera obemärkt. Det som nästan alltid fungerar kan då, i det konkreta fallet, visa 
sig vara helt fel. Av bara farten missade vi undantaget som borde ha fått särskild 
behandling. 

Jag byggde en gång en sommarstuga i egen regi. Flera gånger hände det att 
representanter för leverantörer och kommunala myndigheter i mina ögon först 
framstod som ovänliga, otåliga och ohjälpsamma. Jag fi ck inte den information 
jag behövde och det kändes som om deras otålighet drog iväg ärendet åt helt fel 
håll. De missförstod mig helt enkelt. När de väl förstått att de hade med en pri-
vatperson och tillika amatör att göra, ändrades deras beteende. De såg plötsligt 
att det inte handlade om ett (för dem) ”vanligt” ärende. Relationen blev vänli-
gare tyckte jag. Krångligare tyckte säkert de.

För att vara moraliskt kompetent, det vill säga för att kunna ta moraliskt 
ansvar i en arbetssituation, krävs med andra ord en sorts förmåga till moralisk 
varseblivning. En insikt i att den situation man befi nner sig i faktiskt har en 
moralisk dimension. Saknas moralisk varseblivning så hjälper inte tillgång till moralisk varseblivning så hjälper inte tillgång till moralisk varseblivning
etisk refl ektion, samvete, empati etc. De resurserna kommer aldrig att kopplas 
på. Som jag redan antytt är så ofta fallet. Historien är också full av högst vanli-
ga, välanpassade, yrkeskunniga människor som begått onda, för att inte säga 
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lyckas. Våra kalkyler går snett. Det blir inte som vi trodde. Vi glömmer bort vik-
tiga aspekter. Vi hinner inte alltid tänka igenom det hela så noga som vi skulle 
vilja. Vi blir missuppfattade. Vi har inte råd, och så vidare. 

För det fjärde handlar det om vad som känns rätt och riktigt. De olika hand-
lingsalternativen måste värderas, såväl i en rationell som i en emotionell mening. 
Det betyder att också känslorna ges en chans – på gott och ont. Empati och sam-
vete är känslor som kan öppna upp oss för viktiga men förbisedda aspekter. 
Men andra känslor, till exempel hämnd, avundsjuka, rädsla, utmattning och 
uppgivenhet, kan tvärtom krympa horisonten och förvrida perspektivet.

Slutligen räcker det inte med att i abstrakt mening välja handlingsalternativ 
för att undvika moraliska misstag i jobbet. Man måste också göra det som känns 
rätt. Man måste kunna agera i praktiken. Moralisk handling kräver förutom vilja 
både förmåga och mod. Ibland sviktar förmågan, ibland modet, ibland bägge.

Alltså, utifrån den arbetsuppgift och den information vi har ska vi försöka 
göra det som känns rätt och riktigt. I varje delmoment kommer det in personli-
ga överväganden. Vi väljer en av fl era tolkningar av arbetsuppgiften. Vi väljer 
information. Vi väljer att tro på viss information. Vi väljer hur vi prioriterar vår 
tid, vår energi och våra pengar. Vi väljer hur mycket våra känslor får påverka 
oss. Vi väljer sedan, eller väljer bort, att göra det som känns rätt och riktigt. Alla 
dessa val, som sker mer eller mindre medvetet, gör arbetslivet till en moralisk 
arena. Vi är människor i den meningen att vi kan fatta fria val. Vi är fria och 
därmed moraliskt ansvariga inför oss själva och inför andra. Arbetslivet som 
moralisk arena är en uppfordrande tanke. Det gäller att tänka efter före. Men 
vi är också inte mer än människor, vilket betyder att det ibland blir fel. Det 
måste också fi nnas plats för förståelse och förlåtelse.

Förvånansvärt ofta stöter jag på yrkesgrupper som inte ser moralen i sin vardag. 
Det har gällt lärare, småföretagare, skadereglerare, åkare, skattejurister, affärs-
rådgivare, kapitalförvaltare, kronofogdar, till och med läkare. Deras yrkeskom-
petens och ofta långa erfarenhet ger dem trygghet i vardagen. De känner väl till 
sina arbetsuppgifter och hur de ska lösas. Många problem som under utbild-
ningstiden eller som nyanställd föreföll känsliga och svåra, visar sig ha väl fung-
erande lösningar, närmast rutiniserade, efter några år i yrket. Vardagen upplevs 
därför sällan som moraliskt laddad. Först i situationer där de vardagliga ruti-
nerna och tumreglerna inte längre fungerar eller ifrågasätts, startar en refl ek-
tion över den egna arbetssituationen som kan kallas moralisk. Det verkar (fel-
aktigt) som om moraliska situationer måste upplevas som svåra situationer och 
innefatta någon form av mental brottningsmatch för att identifi eras korrekt. 
Det förutan används istället ett relativt oproblematiserat ”sunt förnuft” som 
rättesnöre. Det krävs en stunds samtal med en utomstående eller att verklighe-
ten inte fungerar som vanligt för att man ska inse att den egna yrkesutövningen 
i högsta grad innehåller moraliska kvaliteter. Ibland behöver man skakas om.

Tre delar i moralisk kompetens
Moraliskt laddade situationer är situationer som berör grundläggande värden 
och normer. Dessa i sin tur handlar om vad som kännetecknar ett gott liv och 
hur vi ska leva tillsammans för att leva goda liv. En sådan allvarlig och lite stor-
slagen ansats känns inte alltid helt bekväm. Men utifrån den kan vi kanske bätt-
re förstå vad moralisk förmåga, eller kompetens, är.

Varseblivning

Jag lät en gång medarbetarna i ett företag diskutera frågan: Vad kan jag göra 
för att rasera förtroendet för vår verksamhet? Den överraskande frågan starta-
de ett kreativt samtal – med mycket skratt! Uppfi nningsrikedomen kring det 
destruktiva var det inget fel på. Oavsett organisatorisk placering; nog fanns det 
gott om möjligheter att luras, förstöra, såra, kränka och smäda. Var och en vis-
ste precis hur det skulle gå till. Men snart växte också insikten om det egna 
ansvarstagandet fram. Allt man kan göra på jobbet, det gör man bara inte. 
Mycket är i bokstavlig mening otänkbart, det vill säga det går knappt att ens 
tänka på med något större allvar. Efter lite eftertanke insåg alla att valet mellan 
gott och ont, rätt och fel erbjöds varje dag. Alla tog ansvar, egentligen utan att 
vara medvetna om det.

Den här omedvetenheten har en baksida. Lika oövertänkt som vi gör rätt 
kan vi också göra fel. Det invanda kan rymma och dölja omedvetna fördomar, 
till exempel mot kvinnor, invandrare, äldre, yngre osv. Avvikelser från det för-
väntade, som borde ha sänt varningssignaler, riskerar att gå oss förbi och pas-
sera obemärkt. Det som nästan alltid fungerar kan då, i det konkreta fallet, visa 
sig vara helt fel. Av bara farten missade vi undantaget som borde ha fått särskild 
behandling. 

Jag byggde en gång en sommarstuga i egen regi. Flera gånger hände det att 
representanter för leverantörer och kommunala myndigheter i mina ögon först 
framstod som ovänliga, otåliga och ohjälpsamma. Jag fi ck inte den information 
jag behövde och det kändes som om deras otålighet drog iväg ärendet åt helt fel 
håll. De missförstod mig helt enkelt. När de väl förstått att de hade med en pri-
vatperson och tillika amatör att göra, ändrades deras beteende. De såg plötsligt 
att det inte handlade om ett (för dem) ”vanligt” ärende. Relationen blev vänli-
gare tyckte jag. Krångligare tyckte säkert de.

För att vara moraliskt kompetent, det vill säga för att kunna ta moraliskt 
ansvar i en arbetssituation, krävs med andra ord en sorts förmåga till moralisk 
varseblivning. En insikt i att den situation man befi nner sig i faktiskt har en 
moralisk dimension. Saknas moralisk varseblivning så hjälper inte tillgång till moralisk varseblivning så hjälper inte tillgång till moralisk varseblivning
etisk refl ektion, samvete, empati etc. De resurserna kommer aldrig att kopplas 
på. Som jag redan antytt är så ofta fallet. Historien är också full av högst vanli-
ga, välanpassade, yrkeskunniga människor som begått onda, för att inte säga 
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lyckas. Våra kalkyler går snett. Det blir inte som vi trodde. Vi glömmer bort vik-
tiga aspekter. Vi hinner inte alltid tänka igenom det hela så noga som vi skulle 
vilja. Vi blir missuppfattade. Vi har inte råd, och så vidare. 

För det fjärde handlar det om vad som känns rätt och riktigt. De olika hand-
lingsalternativen måste värderas, såväl i en rationell som i en emotionell mening. 
Det betyder att också känslorna ges en chans – på gott och ont. Empati och sam-
vete är känslor som kan öppna upp oss för viktiga men förbisedda aspekter. 
Men andra känslor, till exempel hämnd, avundsjuka, rädsla, utmattning och 
uppgivenhet, kan tvärtom krympa horisonten och förvrida perspektivet.

Slutligen räcker det inte med att i abstrakt mening välja handlingsalternativ 
för att undvika moraliska misstag i jobbet. Man måste också göra det som känns 
rätt. Man måste kunna agera i praktiken. Moralisk handling kräver förutom vilja 
både förmåga och mod. Ibland sviktar förmågan, ibland modet, ibland bägge.

Alltså, utifrån den arbetsuppgift och den information vi har ska vi försöka 
göra det som känns rätt och riktigt. I varje delmoment kommer det in personli-
ga överväganden. Vi väljer en av fl era tolkningar av arbetsuppgiften. Vi väljer 
information. Vi väljer att tro på viss information. Vi väljer hur vi prioriterar vår 
tid, vår energi och våra pengar. Vi väljer hur mycket våra känslor får påverka 
oss. Vi väljer sedan, eller väljer bort, att göra det som känns rätt och riktigt. Alla 
dessa val, som sker mer eller mindre medvetet, gör arbetslivet till en moralisk 
arena. Vi är människor i den meningen att vi kan fatta fria val. Vi är fria och 
därmed moraliskt ansvariga inför oss själva och inför andra. Arbetslivet som 
moralisk arena är en uppfordrande tanke. Det gäller att tänka efter före. Men 
vi är också inte mer än människor, vilket betyder att det ibland blir fel. Det 
måste också fi nnas plats för förståelse och förlåtelse.

Förvånansvärt ofta stöter jag på yrkesgrupper som inte ser moralen i sin vardag. 
Det har gällt lärare, småföretagare, skadereglerare, åkare, skattejurister, affärs-
rådgivare, kapitalförvaltare, kronofogdar, till och med läkare. Deras yrkeskom-
petens och ofta långa erfarenhet ger dem trygghet i vardagen. De känner väl till 
sina arbetsuppgifter och hur de ska lösas. Många problem som under utbild-
ningstiden eller som nyanställd föreföll känsliga och svåra, visar sig ha väl fung-
erande lösningar, närmast rutiniserade, efter några år i yrket. Vardagen upplevs 
därför sällan som moraliskt laddad. Först i situationer där de vardagliga ruti-
nerna och tumreglerna inte längre fungerar eller ifrågasätts, startar en refl ek-
tion över den egna arbetssituationen som kan kallas moralisk. Det verkar (fel-
aktigt) som om moraliska situationer måste upplevas som svåra situationer och 
innefatta någon form av mental brottningsmatch för att identifi eras korrekt. 
Det förutan används istället ett relativt oproblematiserat ”sunt förnuft” som 
rättesnöre. Det krävs en stunds samtal med en utomstående eller att verklighe-
ten inte fungerar som vanligt för att man ska inse att den egna yrkesutövningen 
i högsta grad innehåller moraliska kvaliteter. Ibland behöver man skakas om.

Tre delar i moralisk kompetens
Moraliskt laddade situationer är situationer som berör grundläggande värden 
och normer. Dessa i sin tur handlar om vad som kännetecknar ett gott liv och 
hur vi ska leva tillsammans för att leva goda liv. En sådan allvarlig och lite stor-
slagen ansats känns inte alltid helt bekväm. Men utifrån den kan vi kanske bätt-
re förstå vad moralisk förmåga, eller kompetens, är.

Varseblivning

Jag lät en gång medarbetarna i ett företag diskutera frågan: Vad kan jag göra 
för att rasera förtroendet för vår verksamhet? Den överraskande frågan starta-
de ett kreativt samtal – med mycket skratt! Uppfi nningsrikedomen kring det 
destruktiva var det inget fel på. Oavsett organisatorisk placering; nog fanns det 
gott om möjligheter att luras, förstöra, såra, kränka och smäda. Var och en vis-
ste precis hur det skulle gå till. Men snart växte också insikten om det egna 
ansvarstagandet fram. Allt man kan göra på jobbet, det gör man bara inte. 
Mycket är i bokstavlig mening otänkbart, det vill säga det går knappt att ens 
tänka på med något större allvar. Efter lite eftertanke insåg alla att valet mellan 
gott och ont, rätt och fel erbjöds varje dag. Alla tog ansvar, egentligen utan att 
vara medvetna om det.

Den här omedvetenheten har en baksida. Lika oövertänkt som vi gör rätt 
kan vi också göra fel. Det invanda kan rymma och dölja omedvetna fördomar, 
till exempel mot kvinnor, invandrare, äldre, yngre osv. Avvikelser från det för-
väntade, som borde ha sänt varningssignaler, riskerar att gå oss förbi och pas-
sera obemärkt. Det som nästan alltid fungerar kan då, i det konkreta fallet, visa 
sig vara helt fel. Av bara farten missade vi undantaget som borde ha fått särskild 
behandling. 

Jag byggde en gång en sommarstuga i egen regi. Flera gånger hände det att 
representanter för leverantörer och kommunala myndigheter i mina ögon först 
framstod som ovänliga, otåliga och ohjälpsamma. Jag fi ck inte den information 
jag behövde och det kändes som om deras otålighet drog iväg ärendet åt helt fel 
håll. De missförstod mig helt enkelt. När de väl förstått att de hade med en pri-
vatperson och tillika amatör att göra, ändrades deras beteende. De såg plötsligt 
att det inte handlade om ett (för dem) ”vanligt” ärende. Relationen blev vänli-
gare tyckte jag. Krångligare tyckte säkert de.

För att vara moraliskt kompetent, det vill säga för att kunna ta moraliskt 
ansvar i en arbetssituation, krävs med andra ord en sorts förmåga till moralisk 
varseblivning. En insikt i att den situation man befi nner sig i faktiskt har en 
moralisk dimension. Saknas moralisk varseblivning så hjälper inte tillgång till moralisk varseblivning så hjälper inte tillgång till moralisk varseblivning
etisk refl ektion, samvete, empati etc. De resurserna kommer aldrig att kopplas 
på. Som jag redan antytt är så ofta fallet. Historien är också full av högst vanli-
ga, välanpassade, yrkeskunniga människor som begått onda, för att inte säga 
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bestialiska handlingar. En förklaring, som inte behöver vara en ursäkt, är att 
deras moraliska medvetenhet kanske aldrig väcktes. Handen på hjärtat, vem 
kan säga att hon aldrig har lytt order utan att fundera? Nog har vi väl alla någon 
gång följt fastställda rutiner utan att rådfråga samvetet och empatin? Vem har 
inte behandlat en annan person som ett opersonligt ärende? 

Nästan alltid fungerar sådant utan problem. Stora organisationer, inte minst 
myndigheter, bygger till och med på en sorts grundläggande organisatorisk 
lojalitet som ligger det opersonliga nära. Demokratin, men också rättsäkerhe-
ten, kräver det. Men rätt som det är behöver tjänstemännen ifrågasätta rutiner-
na utifrån en känslighet för situationens krav för att inte köra på som vanligt. 
Småföretagarna å sin sida – speciellt de mer entreprenöriellt lagda – har siktet 
inställt på det oväntade, det föränderliga, det outnyttjade tillfället. Det betyder 
inte att de automatiskt uppfattar tillvarons moraliska dimension. Risken är väl 
snarare en sorts närsynthet, en svårighet att se de större sammanhangen. Bäg-
ge parter kan behöva träna upp sin förmåga att se moralen, var och en utifrån 
sin utgångspunkt.

Refl ektion

Om man nu inser att jobbet innehåller moraliska utmaningar, vad ska man 
göra då? 

Det är svårt att kräva mer än att man ska göra så gott man kan. Ingen kan 
hållas ansvarig för att göra det som är omöjligt. Å andra sidan ska man göra så 
gott man kan, beroende på vilken information som fi nns tillgänglig, vilken tid 
som står till buds, vilken erfarenhet man har och så vidare. Att stanna upp och 
refl ektera är nödvändigt.

För att vara moraliskt kompetent måste man förstå situationen. Hur hamna-
de vi här? Vad är det som står på spel? Har jag tillräcklig information? Man 
måste också kunna se situationen från olika håll. Det är ju fl era personer inblan-
dade, alla med olika behov och förväntningar. Hur upplever de andra situatio-
nen? Man behöver också kunna överväga olika handlingsalternativ. Vilka är 
de? Vad blir konsekvenserna om jag gör si eller så? Respekterar jag i sådana fall 
mina egna och andras rättigheter och skyldigheter? Moralisk fantasi kan kom-
ma väl till pass. 

Filosoferna har föreslagit en hel mängd metoder för moralisk refl ektion. En 
skola hävdar att man noggrant ska analysera alla handlingsalternativs konse-
kvenser för att kunna välja det som sammantaget leder till ett så gott slutresultat 
som möjligt. Det brukar kallas konsekvensetik. Problemet med det synsättet är 
att det ibland kan motivera uppenbara övergrepp på enskilda som så att säga får 
betala för att några andra ska få det bättre. Man låter målet helga medlen. 
Metoden kan också vara alltför komplicerad och kostsam i termer av tid och 
pengar. Det gäller ju att beskriva alla konsekvenser av alla alternativ. Konse-

kvensetikens svårigheter hindrar naturligtvis inte att det är viktigt att ta hän-
syn till konsekvenserna av sina handlingar.

Pliktetiken, eller rättighetsetik som det ibland kallas, föreslår istället att vi 
ska utgå från generellt giltiga morallagar i vårt handlande. Regeringsformens 
första kapitel, andra paragrafen, tillhandahåller en sådan pliktetisk morallag: 
Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors värde och 
för den enskilda människans frihet och värdighet. Sådana regler, liksom FN:s 
förklaring om de mänskliga rättigheterna, eller allmänt formulerade regler 
såsom: ”Du skall inte ljuga”, ”Du ska respektera alla människors autonomi” 
etc, är exempel på pliktetiska regler. De beaktar primärt inte handlingens kon-
sekvenser utan handlingen i sig. Moralisk refl ektion bör även omfatta ett sökan-
de efter och ett prövande av sådana principiella handlingsregler. Att sedan ett 
fanatiskt fasthållande av sådana principer ibland kan leda till orimliga konse-
kvenser är uppenbart. Ska man verkligen aldrig ljuga – inte ens för att rädda liv? 
Ibland måste pliktetik och konsekvensetik mötas, och få korrigera varandra.

Dygdeetiken betonar att refl ektionen kring moraliska problem också har 
intuitiva drag. Vissa saker gör vi utan att alltid kunna redogöra för dem intel-
lektuellt. Gott omdöme och goda vanor, exempelvis, rymmer stor yrkeskun-
skap och erfarenhet, men en ”tyst” sådan. Icke desto mindre är det viktigt att 
ta hjälp av den. Enligt dygdeetikerna innehåller moralisk refl ektion därför ock-
så ett inslag av begrundan och praktisk övning, inte bara intellektuell analys. 
Framförallt uppmanar de oss att inta en respektfull hållning inför de moraliska 
förebilder som fi nns. Människor som i sitt sätt att leva och arbeta konkret har 
visat hur moraliskt laddade situationer kan hanteras – inte minst kollegor med 
goda karaktärsdrag – förtjänar vår uppmärksamhet. Där har vi något att lära 
och försöka efterlikna. Hur skulle de agerat? Problemet är väl att just sedvanan 
kan göra oss blinda för stundens krav, och hur gör vi när förebilderna helt sak-
nas eller sviker?

Diskursetiken, slutligen, eller dialogetik som det ibland kallas, menar att 
den moraliska refl ektionen inte ska ske i enrum. Normalt är fl era personer är 
inblandade i de moraliska situationerna. Det är då bättre att låta så många 
berörda och så många intressen som möjligt få delta, och på lika villkor. Se ock-
så till att gruppen ägnar sig åt verklig dialog, dvs. ett gemensamt sökande efter 
vad som är den rätta lösningen. När man sedan uppnått samsyn, när alla berör-
da är överens om vad som ska göras, då är det rätt, oavsett vad det innebär i 
praktiken. Alla berörda har ju varit med och på samma grunder godtagit beslu-
tet, så då kan ingen utomstående ha ett moraliskt sett bättre förslag. Men hur 
samlar man ”alla berörda”; miljön, senildementa, foster, skattebetalarna? Och 
hur kan man vara säker på att de ägnar sig åt en öppen demokratisk dialog och 
inte fördold manipulation?

Det verkar således som att alla dessa goda refl ektionsråd även har inbyggda 
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bestialiska handlingar. En förklaring, som inte behöver vara en ursäkt, är att 
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ge parter kan behöva träna upp sin förmåga att se moralen, var och en utifrån 
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nen? Man behöver också kunna överväga olika handlingsalternativ. Vilka är 
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mina egna och andras rättigheter och skyldigheter? Moralisk fantasi kan kom-
ma väl till pass. 
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skola hävdar att man noggrant ska analysera alla handlingsalternativs konse-
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betala för att några andra ska få det bättre. Man låter målet helga medlen. 
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för den enskilda människans frihet och värdighet. Sådana regler, liksom FN:s 
förklaring om de mänskliga rättigheterna, eller allmänt formulerade regler 
såsom: ”Du skall inte ljuga”, ”Du ska respektera alla människors autonomi” 
etc, är exempel på pliktetiska regler. De beaktar primärt inte handlingens kon-
sekvenser utan handlingen i sig. Moralisk refl ektion bör även omfatta ett sökan-
de efter och ett prövande av sådana principiella handlingsregler. Att sedan ett 
fanatiskt fasthållande av sådana principer ibland kan leda till orimliga konse-
kvenser är uppenbart. Ska man verkligen aldrig ljuga – inte ens för att rädda liv? 
Ibland måste pliktetik och konsekvensetik mötas, och få korrigera varandra.

Dygdeetiken betonar att refl ektionen kring moraliska problem också har 
intuitiva drag. Vissa saker gör vi utan att alltid kunna redogöra för dem intel-
lektuellt. Gott omdöme och goda vanor, exempelvis, rymmer stor yrkeskun-
skap och erfarenhet, men en ”tyst” sådan. Icke desto mindre är det viktigt att 
ta hjälp av den. Enligt dygdeetikerna innehåller moralisk refl ektion därför ock-
så ett inslag av begrundan och praktisk övning, inte bara intellektuell analys. 
Framförallt uppmanar de oss att inta en respektfull hållning inför de moraliska 
förebilder som fi nns. Människor som i sitt sätt att leva och arbeta konkret har 
visat hur moraliskt laddade situationer kan hanteras – inte minst kollegor med 
goda karaktärsdrag – förtjänar vår uppmärksamhet. Där har vi något att lära 
och försöka efterlikna. Hur skulle de agerat? Problemet är väl att just sedvanan 
kan göra oss blinda för stundens krav, och hur gör vi när förebilderna helt sak-
nas eller sviker?

Diskursetiken, slutligen, eller dialogetik som det ibland kallas, menar att 
den moraliska refl ektionen inte ska ske i enrum. Normalt är fl era personer är 
inblandade i de moraliska situationerna. Det är då bättre att låta så många 
berörda och så många intressen som möjligt få delta, och på lika villkor. Se ock-
så till att gruppen ägnar sig åt verklig dialog, dvs. ett gemensamt sökande efter 
vad som är den rätta lösningen. När man sedan uppnått samsyn, när alla berör-
da är överens om vad som ska göras, då är det rätt, oavsett vad det innebär i 
praktiken. Alla berörda har ju varit med och på samma grunder godtagit beslu-
tet, så då kan ingen utomstående ha ett moraliskt sett bättre förslag. Men hur 
samlar man ”alla berörda”; miljön, senildementa, foster, skattebetalarna? Och 
hur kan man vara säker på att de ägnar sig åt en öppen demokratisk dialog och 
inte fördold manipulation?

Det verkar således som att alla dessa goda refl ektionsråd även har inbyggda 
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bestialiska handlingar. En förklaring, som inte behöver vara en ursäkt, är att 
deras moraliska medvetenhet kanske aldrig väcktes. Handen på hjärtat, vem 
kan säga att hon aldrig har lytt order utan att fundera? Nog har vi väl alla någon 
gång följt fastställda rutiner utan att rådfråga samvetet och empatin? Vem har 
inte behandlat en annan person som ett opersonligt ärende? 

Nästan alltid fungerar sådant utan problem. Stora organisationer, inte minst 
myndigheter, bygger till och med på en sorts grundläggande organisatorisk 
lojalitet som ligger det opersonliga nära. Demokratin, men också rättsäkerhe-
ten, kräver det. Men rätt som det är behöver tjänstemännen ifrågasätta rutiner-
na utifrån en känslighet för situationens krav för att inte köra på som vanligt. 
Småföretagarna å sin sida – speciellt de mer entreprenöriellt lagda – har siktet 
inställt på det oväntade, det föränderliga, det outnyttjade tillfället. Det betyder 
inte att de automatiskt uppfattar tillvarons moraliska dimension. Risken är väl 
snarare en sorts närsynthet, en svårighet att se de större sammanhangen. Bäg-
ge parter kan behöva träna upp sin förmåga att se moralen, var och en utifrån 
sin utgångspunkt.

Refl ektion

Om man nu inser att jobbet innehåller moraliska utmaningar, vad ska man 
göra då? 

Det är svårt att kräva mer än att man ska göra så gott man kan. Ingen kan 
hållas ansvarig för att göra det som är omöjligt. Å andra sidan ska man göra så 
gott man kan, beroende på vilken information som fi nns tillgänglig, vilken tid 
som står till buds, vilken erfarenhet man har och så vidare. Att stanna upp och 
refl ektera är nödvändigt.

För att vara moraliskt kompetent måste man förstå situationen. Hur hamna-
de vi här? Vad är det som står på spel? Har jag tillräcklig information? Man 
måste också kunna se situationen från olika håll. Det är ju fl era personer inblan-
dade, alla med olika behov och förväntningar. Hur upplever de andra situatio-
nen? Man behöver också kunna överväga olika handlingsalternativ. Vilka är 
de? Vad blir konsekvenserna om jag gör si eller så? Respekterar jag i sådana fall 
mina egna och andras rättigheter och skyldigheter? Moralisk fantasi kan kom-
ma väl till pass. 

Filosoferna har föreslagit en hel mängd metoder för moralisk refl ektion. En 
skola hävdar att man noggrant ska analysera alla handlingsalternativs konse-
kvenser för att kunna välja det som sammantaget leder till ett så gott slutresultat 
som möjligt. Det brukar kallas konsekvensetik. Problemet med det synsättet är 
att det ibland kan motivera uppenbara övergrepp på enskilda som så att säga får 
betala för att några andra ska få det bättre. Man låter målet helga medlen. 
Metoden kan också vara alltför komplicerad och kostsam i termer av tid och 
pengar. Det gäller ju att beskriva alla konsekvenser av alla alternativ. Konse-

kvensetikens svårigheter hindrar naturligtvis inte att det är viktigt att ta hän-
syn till konsekvenserna av sina handlingar.

Pliktetiken, eller rättighetsetik som det ibland kallas, föreslår istället att vi 
ska utgå från generellt giltiga morallagar i vårt handlande. Regeringsformens 
första kapitel, andra paragrafen, tillhandahåller en sådan pliktetisk morallag: 
Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors värde och 
för den enskilda människans frihet och värdighet. Sådana regler, liksom FN:s 
förklaring om de mänskliga rättigheterna, eller allmänt formulerade regler 
såsom: ”Du skall inte ljuga”, ”Du ska respektera alla människors autonomi” 
etc, är exempel på pliktetiska regler. De beaktar primärt inte handlingens kon-
sekvenser utan handlingen i sig. Moralisk refl ektion bör även omfatta ett sökan-
de efter och ett prövande av sådana principiella handlingsregler. Att sedan ett 
fanatiskt fasthållande av sådana principer ibland kan leda till orimliga konse-
kvenser är uppenbart. Ska man verkligen aldrig ljuga – inte ens för att rädda liv? 
Ibland måste pliktetik och konsekvensetik mötas, och få korrigera varandra.

Dygdeetiken betonar att refl ektionen kring moraliska problem också har 
intuitiva drag. Vissa saker gör vi utan att alltid kunna redogöra för dem intel-
lektuellt. Gott omdöme och goda vanor, exempelvis, rymmer stor yrkeskun-
skap och erfarenhet, men en ”tyst” sådan. Icke desto mindre är det viktigt att 
ta hjälp av den. Enligt dygdeetikerna innehåller moralisk refl ektion därför ock-
så ett inslag av begrundan och praktisk övning, inte bara intellektuell analys. 
Framförallt uppmanar de oss att inta en respektfull hållning inför de moraliska 
förebilder som fi nns. Människor som i sitt sätt att leva och arbeta konkret har 
visat hur moraliskt laddade situationer kan hanteras – inte minst kollegor med 
goda karaktärsdrag – förtjänar vår uppmärksamhet. Där har vi något att lära 
och försöka efterlikna. Hur skulle de agerat? Problemet är väl att just sedvanan 
kan göra oss blinda för stundens krav, och hur gör vi när förebilderna helt sak-
nas eller sviker?

Diskursetiken, slutligen, eller dialogetik som det ibland kallas, menar att 
den moraliska refl ektionen inte ska ske i enrum. Normalt är fl era personer är 
inblandade i de moraliska situationerna. Det är då bättre att låta så många 
berörda och så många intressen som möjligt få delta, och på lika villkor. Se ock-
så till att gruppen ägnar sig åt verklig dialog, dvs. ett gemensamt sökande efter 
vad som är den rätta lösningen. När man sedan uppnått samsyn, när alla berör-
da är överens om vad som ska göras, då är det rätt, oavsett vad det innebär i 
praktiken. Alla berörda har ju varit med och på samma grunder godtagit beslu-
tet, så då kan ingen utomstående ha ett moraliskt sett bättre förslag. Men hur 
samlar man ”alla berörda”; miljön, senildementa, foster, skattebetalarna? Och 
hur kan man vara säker på att de ägnar sig åt en öppen demokratisk dialog och 
inte fördold manipulation?

Det verkar således som att alla dessa goda refl ektionsråd även har inbyggda 
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bestialiska handlingar. En förklaring, som inte behöver vara en ursäkt, är att 
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kan säga att hon aldrig har lytt order utan att fundera? Nog har vi väl alla någon 
gång följt fastställda rutiner utan att rådfråga samvetet och empatin? Vem har 
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myndigheter, bygger till och med på en sorts grundläggande organisatorisk 
lojalitet som ligger det opersonliga nära. Demokratin, men också rättsäkerhe-
ten, kräver det. Men rätt som det är behöver tjänstemännen ifrågasätta rutiner-
na utifrån en känslighet för situationens krav för att inte köra på som vanligt. 
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inställt på det oväntade, det föränderliga, det outnyttjade tillfället. Det betyder 
inte att de automatiskt uppfattar tillvarons moraliska dimension. Risken är väl 
snarare en sorts närsynthet, en svårighet att se de större sammanhangen. Bäg-
ge parter kan behöva träna upp sin förmåga att se moralen, var och en utifrån 
sin utgångspunkt.
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Om man nu inser att jobbet innehåller moraliska utmaningar, vad ska man 
göra då? 

Det är svårt att kräva mer än att man ska göra så gott man kan. Ingen kan 
hållas ansvarig för att göra det som är omöjligt. Å andra sidan ska man göra så 
gott man kan, beroende på vilken information som fi nns tillgänglig, vilken tid 
som står till buds, vilken erfarenhet man har och så vidare. Att stanna upp och 
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För att vara moraliskt kompetent måste man förstå situationen. Hur hamna-
de vi här? Vad är det som står på spel? Har jag tillräcklig information? Man 
måste också kunna se situationen från olika håll. Det är ju fl era personer inblan-
dade, alla med olika behov och förväntningar. Hur upplever de andra situatio-
nen? Man behöver också kunna överväga olika handlingsalternativ. Vilka är 
de? Vad blir konsekvenserna om jag gör si eller så? Respekterar jag i sådana fall 
mina egna och andras rättigheter och skyldigheter? Moralisk fantasi kan kom-
ma väl till pass. 

Filosoferna har föreslagit en hel mängd metoder för moralisk refl ektion. En 
skola hävdar att man noggrant ska analysera alla handlingsalternativs konse-
kvenser för att kunna välja det som sammantaget leder till ett så gott slutresultat 
som möjligt. Det brukar kallas konsekvensetik. Problemet med det synsättet är 
att det ibland kan motivera uppenbara övergrepp på enskilda som så att säga får 
betala för att några andra ska få det bättre. Man låter målet helga medlen. 
Metoden kan också vara alltför komplicerad och kostsam i termer av tid och 
pengar. Det gäller ju att beskriva alla konsekvenser av alla alternativ. Konse-
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första kapitel, andra paragrafen, tillhandahåller en sådan pliktetisk morallag: 
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för den enskilda människans frihet och värdighet. Sådana regler, liksom FN:s 
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de efter och ett prövande av sådana principiella handlingsregler. Att sedan ett 
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intuitiva drag. Vissa saker gör vi utan att alltid kunna redogöra för dem intel-
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förebilder som fi nns. Människor som i sitt sätt att leva och arbeta konkret har 
visat hur moraliskt laddade situationer kan hanteras – inte minst kollegor med 
goda karaktärsdrag – förtjänar vår uppmärksamhet. Där har vi något att lära 
och försöka efterlikna. Hur skulle de agerat? Problemet är väl att just sedvanan 
kan göra oss blinda för stundens krav, och hur gör vi när förebilderna helt sak-
nas eller sviker?

Diskursetiken, slutligen, eller dialogetik som det ibland kallas, menar att 
den moraliska refl ektionen inte ska ske i enrum. Normalt är fl era personer är 
inblandade i de moraliska situationerna. Det är då bättre att låta så många 
berörda och så många intressen som möjligt få delta, och på lika villkor. Se ock-
så till att gruppen ägnar sig åt verklig dialog, dvs. ett gemensamt sökande efter 
vad som är den rätta lösningen. När man sedan uppnått samsyn, när alla berör-
da är överens om vad som ska göras, då är det rätt, oavsett vad det innebär i 
praktiken. Alla berörda har ju varit med och på samma grunder godtagit beslu-
tet, så då kan ingen utomstående ha ett moraliskt sett bättre förslag. Men hur 
samlar man ”alla berörda”; miljön, senildementa, foster, skattebetalarna? Och 
hur kan man vara säker på att de ägnar sig åt en öppen demokratisk dialog och 
inte fördold manipulation?
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svagheter. Istället för uppgivenhet borde öppenhet då bli reaktionen. Ju mång-
sidigare refl ektion, desto bättre resultat. Ju ensidigare refl ektion desto större 
moralisk risk.

Handling

För att vara moraliskt kompetent gäller det att känna igen moraliskt laddade 
situationer, kunna refl ektera insiktsfullt och kreativt över dem, men också att i 
praktiken kunna hantera de moraliska utmaningarna. Den tredje delen av 
moralisk kompetens handlar därför om handlingsförmåga: kunskaper, färdig-
heter och mod. Här har myndigheten (tjänstemannen) och brukaren (småföre-
tagaren) två olika utgångspunkter.

Som tjänsteman har man oftast en formell, mer eller mindre yrkesinriktad 
utbildning. Om det inte ingår en praktikperiod i denna utbildning, så inleds 
yrkesbanan med en sådan. Det sker med andra ord en inskolning där det för-
medlas såväl teori som yrkesetik och yrkespraktik. Tjänstemannens handling 
utförs därför i stor utsträckning som en del i en handlingsgemenskap. Anting-
en är det fl era personer på myndigheten eller i yrket som handlar på ett likartat 
sätt, eller så ingår den enskildes handlingar som en del i en föreskriven hand-
lingskedja. Handling i yrkesgruppen och i än större utsträckning i myndighe-
ten, är i hög grad regelstyrd. Det vilar därför ett kollektivt drag över tjänste-
mannen i den meningen att hon företräder en grupp eller en myndighet. Tjäns-
temannen är ett instrument, men ett kraftfullt sådant. Med myndighetens 
myndighet i ryggen kan tjänstemannen agera kraftfullt även om omgivningen 
försöker få henne på villospår. Hon vet att hon har kollegornas och myndighe-
tens stöd så länge hon följer gällande regler och förordningar. Ska man bedöma 
tjänstemannens handlingar måste man därför också bedöma det bakomliggan-
de regelverket. Man kan till och med hävda att det fi nns en viss moralisk skyl-
dighet hos henne att följa detta regelverk.

Småföretagaren, å sin sida, företräder bara sig själv. Det fi nns inte en småfö-
retagsutbildning som småföretagare måste genomgå, med praktikperioder och 
ett successivt ökat ansvar som till slut ger en formell beslutanderätt. Småföreta-
garen lär sig inte agera tillsammans med, eller på samma sätt som andra. Hon 
är individualist, till sin läggning men också på grund av avsaknaden av kollek-
tiva normerande strukturer. Förvaltningen är regelstyrd, men småföretagaren kan 
tillåta sig att låta målet helga medlen. Småföretagaren agerar själv, men utifrån 
pragmatiska utgångspunkter. Det innebär ingalunda total frihet. Omvärlden, 
främst kunderna, styr småföretagarens beteende. Hennes eventuella auktoritet 
är högst personlig, möjligen grundlagd i expertkunskap, men defi nitivt inte 
hämtad från en bakomliggande kraftfull organisation. Småföretagarens mora-
liska ansvar är därför individuellt. Hon ställs till svars för vad hon väljer att göra, 
inte för vad andra i organisationen har sagt åt henne att göra.

Tjänstemän och småföretagare
Myndiga myndigheter och små småföretagare varseblir, refl ekterar och handlar 
med olika utgångspunkter. Allt som oftast riskerar därför deras möte att bli ett 
möte mellan tolkningar på kollisionskurs. Man kommer ju från olika världar 
och representerar, om man får tro psykologerna, helt olika personlighetstyper. 
I det läget behöver bägge parter både fantasi och refl ektionsförmåga, men ock-
så kunskap, för att undvika konfl ikter och missförstånd. Att visa tillit främjas 
av att känna, känna igen och – faktiskt – även tycka om sin motpart. 

Småföretagaren ser sig själv som centrum för det som pågår, har generellt 
sett en större riskbenägenhet, ett större behov av frihet och av att åstadkomma 
synliga avtryck i omvärlden, än icke-företagaren. Det är en viktig del i hennes 
psykologiska drivkraft: känslan av att (själv) upprätthålla världen. Det egna 
företaget ger småföretagaren hennes identitet och har därför en existentiell 
betydelse. Det är den form i vilken småföretagaren har valt att leva sitt liv. Det gör 
att omgivningens uppfattning av företaget påverkar hur företagaren upplever 
sig själv. Hur det går för företaget bestämmer hur företagaren upplever sitt liv. 
Framgång och motgång tolkas direkt personligt. Person och organisation fl yter 
samman. 

Man kan tryggt utgå från att småföretagaren brinner för sin sak. Där har 
hon investerat både känslor och personliga förhoppningar. Myndigheten möter 
hon på grund av nödtvång. Hon saknar kanske nödvändiga blanketter, infor-
mation, speciella tillstånd. Det fi nns sällan någon annan att gå till. Gentemot 
myndigheten har småföretagaren mycket liten makt. Därför är mötet psykolo-
giskt sett riskfyllt. Här är man ofri. Här kan man bli överkörd, kränkt och utnytt-
jad. Men genom att trots allt ta kontakt måste småföretagaren visa ”förtroen-
de”. Hon måste tro på myndighetens goda vilja i förväg, så att säga, utan säker-
het. Förtroende är den svages förhoppning om den starkes återhållsamhet.

Tjänstemannen, å sin sida, har ett helt annat utgångsläge. Hon har relativt 
sett, överlägsen makt, kunskap och erfarenhet, åtminstone vad gäller ärendets 
hantering. Den som har överlägsen makt, kunskap och erfarenhet, har mora-
liskt sett alltid ett större ansvar än den som är maktlös, okunnig och oerfaren. 
Det fi nns därför en hel rad egenskaper i myndighetens karaktär och uppbyggnad 
som har tillkommit för att hantera detta moraliska ansvar.

Till att börja med är makten opersonlig. Den enskilda tjänstemannen ska 
kunna bytas ut utan att verksamheten förändras nämnvärt. Det är ett rättssä-
kerhetskrav, om inte annat. Tjänstemannen har att utföra uppgifter och före-
träda regelverk och förordningar som andra ligger bakom. Hon ska minimera 
risktagandet. Den offentliga förvaltningen vilar traditionellt på oväld som grund-
läggande och styrande värde. Det betyder att tjänstemannen och myndigheten 
ska agera opartiskt, kanske till och med opersonligt. Beslut ska grundas sakligt 
och inte återspegla beslutsfattarens personlighet. Tjänstemannens primära 

14 15

svagheter. Istället för uppgivenhet borde öppenhet då bli reaktionen. Ju mång-
sidigare refl ektion, desto bättre resultat. Ju ensidigare refl ektion desto större 
moralisk risk.

Handling

För att vara moraliskt kompetent gäller det att känna igen moraliskt laddade 
situationer, kunna refl ektera insiktsfullt och kreativt över dem, men också att i 
praktiken kunna hantera de moraliska utmaningarna. Den tredje delen av 
moralisk kompetens handlar därför om handlingsförmåga: kunskaper, färdig-
heter och mod. Här har myndigheten (tjänstemannen) och brukaren (småföre-
tagaren) två olika utgångspunkter.

Som tjänsteman har man oftast en formell, mer eller mindre yrkesinriktad 
utbildning. Om det inte ingår en praktikperiod i denna utbildning, så inleds 
yrkesbanan med en sådan. Det sker med andra ord en inskolning där det för-
medlas såväl teori som yrkesetik och yrkespraktik. Tjänstemannens handling 
utförs därför i stor utsträckning som en del i en handlingsgemenskap. Anting-
en är det fl era personer på myndigheten eller i yrket som handlar på ett likartat 
sätt, eller så ingår den enskildes handlingar som en del i en föreskriven hand-
lingskedja. Handling i yrkesgruppen och i än större utsträckning i myndighe-
ten, är i hög grad regelstyrd. Det vilar därför ett kollektivt drag över tjänste-
mannen i den meningen att hon företräder en grupp eller en myndighet. Tjäns-
temannen är ett instrument, men ett kraftfullt sådant. Med myndighetens 
myndighet i ryggen kan tjänstemannen agera kraftfullt även om omgivningen 
försöker få henne på villospår. Hon vet att hon har kollegornas och myndighe-
tens stöd så länge hon följer gällande regler och förordningar. Ska man bedöma 
tjänstemannens handlingar måste man därför också bedöma det bakomliggan-
de regelverket. Man kan till och med hävda att det fi nns en viss moralisk skyl-
dighet hos henne att följa detta regelverk.

Småföretagaren, å sin sida, företräder bara sig själv. Det fi nns inte en småfö-
retagsutbildning som småföretagare måste genomgå, med praktikperioder och 
ett successivt ökat ansvar som till slut ger en formell beslutanderätt. Småföreta-
garen lär sig inte agera tillsammans med, eller på samma sätt som andra. Hon 
är individualist, till sin läggning men också på grund av avsaknaden av kollek-
tiva normerande strukturer. Förvaltningen är regelstyrd, men småföretagaren kan 
tillåta sig att låta målet helga medlen. Småföretagaren agerar själv, men utifrån 
pragmatiska utgångspunkter. Det innebär ingalunda total frihet. Omvärlden, 
främst kunderna, styr småföretagarens beteende. Hennes eventuella auktoritet 
är högst personlig, möjligen grundlagd i expertkunskap, men defi nitivt inte 
hämtad från en bakomliggande kraftfull organisation. Småföretagarens mora-
liska ansvar är därför individuellt. Hon ställs till svars för vad hon väljer att göra, 
inte för vad andra i organisationen har sagt åt henne att göra.

Tjänstemän och småföretagare
Myndiga myndigheter och små småföretagare varseblir, refl ekterar och handlar 
med olika utgångspunkter. Allt som oftast riskerar därför deras möte att bli ett 
möte mellan tolkningar på kollisionskurs. Man kommer ju från olika världar 
och representerar, om man får tro psykologerna, helt olika personlighetstyper. 
I det läget behöver bägge parter både fantasi och refl ektionsförmåga, men ock-
så kunskap, för att undvika konfl ikter och missförstånd. Att visa tillit främjas 
av att känna, känna igen och – faktiskt – även tycka om sin motpart. 

Småföretagaren ser sig själv som centrum för det som pågår, har generellt 
sett en större riskbenägenhet, ett större behov av frihet och av att åstadkomma 
synliga avtryck i omvärlden, än icke-företagaren. Det är en viktig del i hennes 
psykologiska drivkraft: känslan av att (själv) upprätthålla världen. Det egna 
företaget ger småföretagaren hennes identitet och har därför en existentiell 
betydelse. Det är den form i vilken småföretagaren har valt att leva sitt liv. Det gör 
att omgivningens uppfattning av företaget påverkar hur företagaren upplever 
sig själv. Hur det går för företaget bestämmer hur företagaren upplever sitt liv. 
Framgång och motgång tolkas direkt personligt. Person och organisation fl yter 
samman. 

Man kan tryggt utgå från att småföretagaren brinner för sin sak. Där har 
hon investerat både känslor och personliga förhoppningar. Myndigheten möter 
hon på grund av nödtvång. Hon saknar kanske nödvändiga blanketter, infor-
mation, speciella tillstånd. Det fi nns sällan någon annan att gå till. Gentemot 
myndigheten har småföretagaren mycket liten makt. Därför är mötet psykolo-
giskt sett riskfyllt. Här är man ofri. Här kan man bli överkörd, kränkt och utnytt-
jad. Men genom att trots allt ta kontakt måste småföretagaren visa ”förtroen-
de”. Hon måste tro på myndighetens goda vilja i förväg, så att säga, utan säker-
het. Förtroende är den svages förhoppning om den starkes återhållsamhet.

Tjänstemannen, å sin sida, har ett helt annat utgångsläge. Hon har relativt 
sett, överlägsen makt, kunskap och erfarenhet, åtminstone vad gäller ärendets 
hantering. Den som har överlägsen makt, kunskap och erfarenhet, har mora-
liskt sett alltid ett större ansvar än den som är maktlös, okunnig och oerfaren. 
Det fi nns därför en hel rad egenskaper i myndighetens karaktär och uppbyggnad 
som har tillkommit för att hantera detta moraliska ansvar.

Till att börja med är makten opersonlig. Den enskilda tjänstemannen ska 
kunna bytas ut utan att verksamheten förändras nämnvärt. Det är ett rättssä-
kerhetskrav, om inte annat. Tjänstemannen har att utföra uppgifter och före-
träda regelverk och förordningar som andra ligger bakom. Hon ska minimera 
risktagandet. Den offentliga förvaltningen vilar traditionellt på oväld som grund-
läggande och styrande värde. Det betyder att tjänstemannen och myndigheten 
ska agera opartiskt, kanske till och med opersonligt. Beslut ska grundas sakligt 
och inte återspegla beslutsfattarens personlighet. Tjänstemannens primära 



40331.job    8 A06/12/2008    14:27:04    

14 15

svagheter. Istället för uppgivenhet borde öppenhet då bli reaktionen. Ju mång-
sidigare refl ektion, desto bättre resultat. Ju ensidigare refl ektion desto större 
moralisk risk.

Handling

För att vara moraliskt kompetent gäller det att känna igen moraliskt laddade 
situationer, kunna refl ektera insiktsfullt och kreativt över dem, men också att i 
praktiken kunna hantera de moraliska utmaningarna. Den tredje delen av 
moralisk kompetens handlar därför om handlingsförmåga: kunskaper, färdig-
heter och mod. Här har myndigheten (tjänstemannen) och brukaren (småföre-
tagaren) två olika utgångspunkter.

Som tjänsteman har man oftast en formell, mer eller mindre yrkesinriktad 
utbildning. Om det inte ingår en praktikperiod i denna utbildning, så inleds 
yrkesbanan med en sådan. Det sker med andra ord en inskolning där det för-
medlas såväl teori som yrkesetik och yrkespraktik. Tjänstemannens handling 
utförs därför i stor utsträckning som en del i en handlingsgemenskap. Anting-
en är det fl era personer på myndigheten eller i yrket som handlar på ett likartat 
sätt, eller så ingår den enskildes handlingar som en del i en föreskriven hand-
lingskedja. Handling i yrkesgruppen och i än större utsträckning i myndighe-
ten, är i hög grad regelstyrd. Det vilar därför ett kollektivt drag över tjänste-
mannen i den meningen att hon företräder en grupp eller en myndighet. Tjäns-
temannen är ett instrument, men ett kraftfullt sådant. Med myndighetens 
myndighet i ryggen kan tjänstemannen agera kraftfullt även om omgivningen 
försöker få henne på villospår. Hon vet att hon har kollegornas och myndighe-
tens stöd så länge hon följer gällande regler och förordningar. Ska man bedöma 
tjänstemannens handlingar måste man därför också bedöma det bakomliggan-
de regelverket. Man kan till och med hävda att det fi nns en viss moralisk skyl-
dighet hos henne att följa detta regelverk.

Småföretagaren, å sin sida, företräder bara sig själv. Det fi nns inte en småfö-
retagsutbildning som småföretagare måste genomgå, med praktikperioder och 
ett successivt ökat ansvar som till slut ger en formell beslutanderätt. Småföreta-
garen lär sig inte agera tillsammans med, eller på samma sätt som andra. Hon 
är individualist, till sin läggning men också på grund av avsaknaden av kollek-
tiva normerande strukturer. Förvaltningen är regelstyrd, men småföretagaren kan 
tillåta sig att låta målet helga medlen. Småföretagaren agerar själv, men utifrån 
pragmatiska utgångspunkter. Det innebär ingalunda total frihet. Omvärlden, 
främst kunderna, styr småföretagarens beteende. Hennes eventuella auktoritet 
är högst personlig, möjligen grundlagd i expertkunskap, men defi nitivt inte 
hämtad från en bakomliggande kraftfull organisation. Småföretagarens mora-
liska ansvar är därför individuellt. Hon ställs till svars för vad hon väljer att göra, 
inte för vad andra i organisationen har sagt åt henne att göra.

Tjänstemän och småföretagare
Myndiga myndigheter och små småföretagare varseblir, refl ekterar och handlar 
med olika utgångspunkter. Allt som oftast riskerar därför deras möte att bli ett 
möte mellan tolkningar på kollisionskurs. Man kommer ju från olika världar 
och representerar, om man får tro psykologerna, helt olika personlighetstyper. 
I det läget behöver bägge parter både fantasi och refl ektionsförmåga, men ock-
så kunskap, för att undvika konfl ikter och missförstånd. Att visa tillit främjas 
av att känna, känna igen och – faktiskt – även tycka om sin motpart. 

Småföretagaren ser sig själv som centrum för det som pågår, har generellt 
sett en större riskbenägenhet, ett större behov av frihet och av att åstadkomma 
synliga avtryck i omvärlden, än icke-företagaren. Det är en viktig del i hennes 
psykologiska drivkraft: känslan av att (själv) upprätthålla världen. Det egna 
företaget ger småföretagaren hennes identitet och har därför en existentiell 
betydelse. Det är den form i vilken småföretagaren har valt att leva sitt liv. Det gör 
att omgivningens uppfattning av företaget påverkar hur företagaren upplever 
sig själv. Hur det går för företaget bestämmer hur företagaren upplever sitt liv. 
Framgång och motgång tolkas direkt personligt. Person och organisation fl yter 
samman. 

Man kan tryggt utgå från att småföretagaren brinner för sin sak. Där har 
hon investerat både känslor och personliga förhoppningar. Myndigheten möter 
hon på grund av nödtvång. Hon saknar kanske nödvändiga blanketter, infor-
mation, speciella tillstånd. Det fi nns sällan någon annan att gå till. Gentemot 
myndigheten har småföretagaren mycket liten makt. Därför är mötet psykolo-
giskt sett riskfyllt. Här är man ofri. Här kan man bli överkörd, kränkt och utnytt-
jad. Men genom att trots allt ta kontakt måste småföretagaren visa ”förtroen-
de”. Hon måste tro på myndighetens goda vilja i förväg, så att säga, utan säker-
het. Förtroende är den svages förhoppning om den starkes återhållsamhet.

Tjänstemannen, å sin sida, har ett helt annat utgångsläge. Hon har relativt 
sett, överlägsen makt, kunskap och erfarenhet, åtminstone vad gäller ärendets 
hantering. Den som har överlägsen makt, kunskap och erfarenhet, har mora-
liskt sett alltid ett större ansvar än den som är maktlös, okunnig och oerfaren. 
Det fi nns därför en hel rad egenskaper i myndighetens karaktär och uppbyggnad 
som har tillkommit för att hantera detta moraliska ansvar.

Till att börja med är makten opersonlig. Den enskilda tjänstemannen ska 
kunna bytas ut utan att verksamheten förändras nämnvärt. Det är ett rättssä-
kerhetskrav, om inte annat. Tjänstemannen har att utföra uppgifter och före-
träda regelverk och förordningar som andra ligger bakom. Hon ska minimera 
risktagandet. Den offentliga förvaltningen vilar traditionellt på oväld som grund-
läggande och styrande värde. Det betyder att tjänstemannen och myndigheten 
ska agera opartiskt, kanske till och med opersonligt. Beslut ska grundas sakligt 
och inte återspegla beslutsfattarens personlighet. Tjänstemannens primära 

14 15

svagheter. Istället för uppgivenhet borde öppenhet då bli reaktionen. Ju mång-
sidigare refl ektion, desto bättre resultat. Ju ensidigare refl ektion desto större 
moralisk risk.

Handling

För att vara moraliskt kompetent gäller det att känna igen moraliskt laddade 
situationer, kunna refl ektera insiktsfullt och kreativt över dem, men också att i 
praktiken kunna hantera de moraliska utmaningarna. Den tredje delen av 
moralisk kompetens handlar därför om handlingsförmåga: kunskaper, färdig-
heter och mod. Här har myndigheten (tjänstemannen) och brukaren (småföre-
tagaren) två olika utgångspunkter.

Som tjänsteman har man oftast en formell, mer eller mindre yrkesinriktad 
utbildning. Om det inte ingår en praktikperiod i denna utbildning, så inleds 
yrkesbanan med en sådan. Det sker med andra ord en inskolning där det för-
medlas såväl teori som yrkesetik och yrkespraktik. Tjänstemannens handling 
utförs därför i stor utsträckning som en del i en handlingsgemenskap. Anting-
en är det fl era personer på myndigheten eller i yrket som handlar på ett likartat 
sätt, eller så ingår den enskildes handlingar som en del i en föreskriven hand-
lingskedja. Handling i yrkesgruppen och i än större utsträckning i myndighe-
ten, är i hög grad regelstyrd. Det vilar därför ett kollektivt drag över tjänste-
mannen i den meningen att hon företräder en grupp eller en myndighet. Tjäns-
temannen är ett instrument, men ett kraftfullt sådant. Med myndighetens 
myndighet i ryggen kan tjänstemannen agera kraftfullt även om omgivningen 
försöker få henne på villospår. Hon vet att hon har kollegornas och myndighe-
tens stöd så länge hon följer gällande regler och förordningar. Ska man bedöma 
tjänstemannens handlingar måste man därför också bedöma det bakomliggan-
de regelverket. Man kan till och med hävda att det fi nns en viss moralisk skyl-
dighet hos henne att följa detta regelverk.

Småföretagaren, å sin sida, företräder bara sig själv. Det fi nns inte en småfö-
retagsutbildning som småföretagare måste genomgå, med praktikperioder och 
ett successivt ökat ansvar som till slut ger en formell beslutanderätt. Småföreta-
garen lär sig inte agera tillsammans med, eller på samma sätt som andra. Hon 
är individualist, till sin läggning men också på grund av avsaknaden av kollek-
tiva normerande strukturer. Förvaltningen är regelstyrd, men småföretagaren kan 
tillåta sig att låta målet helga medlen. Småföretagaren agerar själv, men utifrån 
pragmatiska utgångspunkter. Det innebär ingalunda total frihet. Omvärlden, 
främst kunderna, styr småföretagarens beteende. Hennes eventuella auktoritet 
är högst personlig, möjligen grundlagd i expertkunskap, men defi nitivt inte 
hämtad från en bakomliggande kraftfull organisation. Småföretagarens mora-
liska ansvar är därför individuellt. Hon ställs till svars för vad hon väljer att göra, 
inte för vad andra i organisationen har sagt åt henne att göra.

Tjänstemän och småföretagare
Myndiga myndigheter och små småföretagare varseblir, refl ekterar och handlar 
med olika utgångspunkter. Allt som oftast riskerar därför deras möte att bli ett 
möte mellan tolkningar på kollisionskurs. Man kommer ju från olika världar 
och representerar, om man får tro psykologerna, helt olika personlighetstyper. 
I det läget behöver bägge parter både fantasi och refl ektionsförmåga, men ock-
så kunskap, för att undvika konfl ikter och missförstånd. Att visa tillit främjas 
av att känna, känna igen och – faktiskt – även tycka om sin motpart. 

Småföretagaren ser sig själv som centrum för det som pågår, har generellt 
sett en större riskbenägenhet, ett större behov av frihet och av att åstadkomma 
synliga avtryck i omvärlden, än icke-företagaren. Det är en viktig del i hennes 
psykologiska drivkraft: känslan av att (själv) upprätthålla världen. Det egna 
företaget ger småföretagaren hennes identitet och har därför en existentiell 
betydelse. Det är den form i vilken småföretagaren har valt att leva sitt liv. Det gör 
att omgivningens uppfattning av företaget påverkar hur företagaren upplever 
sig själv. Hur det går för företaget bestämmer hur företagaren upplever sitt liv. 
Framgång och motgång tolkas direkt personligt. Person och organisation fl yter 
samman. 

Man kan tryggt utgå från att småföretagaren brinner för sin sak. Där har 
hon investerat både känslor och personliga förhoppningar. Myndigheten möter 
hon på grund av nödtvång. Hon saknar kanske nödvändiga blanketter, infor-
mation, speciella tillstånd. Det fi nns sällan någon annan att gå till. Gentemot 
myndigheten har småföretagaren mycket liten makt. Därför är mötet psykolo-
giskt sett riskfyllt. Här är man ofri. Här kan man bli överkörd, kränkt och utnytt-
jad. Men genom att trots allt ta kontakt måste småföretagaren visa ”förtroen-
de”. Hon måste tro på myndighetens goda vilja i förväg, så att säga, utan säker-
het. Förtroende är den svages förhoppning om den starkes återhållsamhet.

Tjänstemannen, å sin sida, har ett helt annat utgångsläge. Hon har relativt 
sett, överlägsen makt, kunskap och erfarenhet, åtminstone vad gäller ärendets 
hantering. Den som har överlägsen makt, kunskap och erfarenhet, har mora-
liskt sett alltid ett större ansvar än den som är maktlös, okunnig och oerfaren. 
Det fi nns därför en hel rad egenskaper i myndighetens karaktär och uppbyggnad 
som har tillkommit för att hantera detta moraliska ansvar.

Till att börja med är makten opersonlig. Den enskilda tjänstemannen ska 
kunna bytas ut utan att verksamheten förändras nämnvärt. Det är ett rättssä-
kerhetskrav, om inte annat. Tjänstemannen har att utföra uppgifter och före-
träda regelverk och förordningar som andra ligger bakom. Hon ska minimera 
risktagandet. Den offentliga förvaltningen vilar traditionellt på oväld som grund-
läggande och styrande värde. Det betyder att tjänstemannen och myndigheten 
ska agera opartiskt, kanske till och med opersonligt. Beslut ska grundas sakligt 
och inte återspegla beslutsfattarens personlighet. Tjänstemannens primära 



40331.job    8 B06/12/2008    14:27:04    

16 17

lojalitet är gentemot regelverket och den för tillfället rådande politiken även om 
hon också skyddas av meddelarfriheten. Demokrati och rättssäkerhet, respek-
ten för klienters och medborgares autonomi och integritet, liksom jämställdhet 
och offentlighetsprincipen är andra grundläggande värden bakom all offentlig 
förvaltning. Därutöver fi nns professionella eller yrkesetiska regler och övervä-
ganden som styr tjänstemannen. Även dessa är hämtade så att säga utifrån, styr 
allmänhetens förväntningar och förtroende och gäller för tjänstemännen som 
kollektiv. 

Med risk för att falla in i schabloner kan man sammanfattningsvis säga att 
småföretagarens horisont är personlig och pragmatisk, medan tjänstemannens 
är saklig och regelstyrd. Föga förvånande upplever därför småföretagaren ibland 
myndigheten som opersonlig och rigid, medan tjänstemannen gärna uppfattar 
småföretagaren som osaklig och slarvig. Det gäller att trots dessa upplevelser 
kunna sträcka sig utöver den egna horisonten och försöka förstå den andre som 
någon som försöker göra så gott hon kan. Man måste våga.

Thomas Franzén

Thomas Franzén har 27 års erfarenhet från 
chefskap i staten. Först 19 år i Riksbanken 
1976 till 1995, där hans senaste befattning 
var vice riksbankschef. Därefter var han 
chef för Riksgäldskontoret i nio år, 1995 till 
2004. Tomas Franzén är numera konstnär 
på huvuddelen av sin tid. Han är ordförande 
i Premiepensionsmyndighetens (PPM) 
styrelse, medlem i styrelsen för OMX-
exchanges, medlem av Etikakademins 
kollegium samt har några kortare interna-
tionella uppdrag. 

Thomas Franzén bidrar med artikeln 
”Tankar om etik och hälsa”. 

16 17

lojalitet är gentemot regelverket och den för tillfället rådande politiken även om 
hon också skyddas av meddelarfriheten. Demokrati och rättssäkerhet, respek-
ten för klienters och medborgares autonomi och integritet, liksom jämställdhet 
och offentlighetsprincipen är andra grundläggande värden bakom all offentlig 
förvaltning. Därutöver fi nns professionella eller yrkesetiska regler och övervä-
ganden som styr tjänstemannen. Även dessa är hämtade så att säga utifrån, styr 
allmänhetens förväntningar och förtroende och gäller för tjänstemännen som 
kollektiv. 

Med risk för att falla in i schabloner kan man sammanfattningsvis säga att 
småföretagarens horisont är personlig och pragmatisk, medan tjänstemannens 
är saklig och regelstyrd. Föga förvånande upplever därför småföretagaren ibland 
myndigheten som opersonlig och rigid, medan tjänstemannen gärna uppfattar 
småföretagaren som osaklig och slarvig. Det gäller att trots dessa upplevelser 
kunna sträcka sig utöver den egna horisonten och försöka förstå den andre som 
någon som försöker göra så gott hon kan. Man måste våga.

Thomas Franzén

Thomas Franzén har 27 års erfarenhet från 
chefskap i staten. Först 19 år i Riksbanken 
1976 till 1995, där hans senaste befattning 
var vice riksbankschef. Därefter var han 
chef för Riksgäldskontoret i nio år, 1995 till 
2004. Tomas Franzén är numera konstnär 
på huvuddelen av sin tid. Han är ordförande 
i Premiepensionsmyndighetens (PPM) 
styrelse, medlem i styrelsen för OMX-
exchanges, medlem av Etikakademins 
kollegium samt har några kortare interna-
tionella uppdrag. 

Thomas Franzén bidrar med artikeln 
”Tankar om etik och hälsa”. 



40331.job    9 A06/12/2008    14:27:04    

16 17

lojalitet är gentemot regelverket och den för tillfället rådande politiken även om 
hon också skyddas av meddelarfriheten. Demokrati och rättssäkerhet, respek-
ten för klienters och medborgares autonomi och integritet, liksom jämställdhet 
och offentlighetsprincipen är andra grundläggande värden bakom all offentlig 
förvaltning. Därutöver fi nns professionella eller yrkesetiska regler och övervä-
ganden som styr tjänstemannen. Även dessa är hämtade så att säga utifrån, styr 
allmänhetens förväntningar och förtroende och gäller för tjänstemännen som 
kollektiv. 

Med risk för att falla in i schabloner kan man sammanfattningsvis säga att 
småföretagarens horisont är personlig och pragmatisk, medan tjänstemannens 
är saklig och regelstyrd. Föga förvånande upplever därför småföretagaren ibland 
myndigheten som opersonlig och rigid, medan tjänstemannen gärna uppfattar 
småföretagaren som osaklig och slarvig. Det gäller att trots dessa upplevelser 
kunna sträcka sig utöver den egna horisonten och försöka förstå den andre som 
någon som försöker göra så gott hon kan. Man måste våga.

Thomas Franzén

Thomas Franzén har 27 års erfarenhet från 
chefskap i staten. Först 19 år i Riksbanken 
1976 till 1995, där hans senaste befattning 
var vice riksbankschef. Därefter var han 
chef för Riksgäldskontoret i nio år, 1995 till 
2004. Tomas Franzén är numera konstnär 
på huvuddelen av sin tid. Han är ordförande 
i Premiepensionsmyndighetens (PPM) 
styrelse, medlem i styrelsen för OMX-
exchanges, medlem av Etikakademins 
kollegium samt har några kortare interna-
tionella uppdrag. 

Thomas Franzén bidrar med artikeln 
”Tankar om etik och hälsa”. 

16 17

lojalitet är gentemot regelverket och den för tillfället rådande politiken även om 
hon också skyddas av meddelarfriheten. Demokrati och rättssäkerhet, respek-
ten för klienters och medborgares autonomi och integritet, liksom jämställdhet 
och offentlighetsprincipen är andra grundläggande värden bakom all offentlig 
förvaltning. Därutöver fi nns professionella eller yrkesetiska regler och övervä-
ganden som styr tjänstemannen. Även dessa är hämtade så att säga utifrån, styr 
allmänhetens förväntningar och förtroende och gäller för tjänstemännen som 
kollektiv. 

Med risk för att falla in i schabloner kan man sammanfattningsvis säga att 
småföretagarens horisont är personlig och pragmatisk, medan tjänstemannens 
är saklig och regelstyrd. Föga förvånande upplever därför småföretagaren ibland 
myndigheten som opersonlig och rigid, medan tjänstemannen gärna uppfattar 
småföretagaren som osaklig och slarvig. Det gäller att trots dessa upplevelser 
kunna sträcka sig utöver den egna horisonten och försöka förstå den andre som 
någon som försöker göra så gott hon kan. Man måste våga.

Thomas Franzén

Thomas Franzén har 27 års erfarenhet från 
chefskap i staten. Först 19 år i Riksbanken 
1976 till 1995, där hans senaste befattning 
var vice riksbankschef. Därefter var han 
chef för Riksgäldskontoret i nio år, 1995 till 
2004. Tomas Franzén är numera konstnär 
på huvuddelen av sin tid. Han är ordförande 
i Premiepensionsmyndighetens (PPM) 
styrelse, medlem i styrelsen för OMX-
exchanges, medlem av Etikakademins 
kollegium samt har några kortare interna-
tionella uppdrag. 

Thomas Franzén bidrar med artikeln 
”Tankar om etik och hälsa”. 



40331.job    9 B06/12/2008    14:27:04    

18 19

Tankar om etik och hälsa 
  

Av Thomas Franzén

Etik som bas för brist och skuld
När vi hör frågor om etik och moral så påminns vi nog alla om brister och skuld. 
Det är kanske lättast att tänka på brister hos andra. Svårare är att tänka på våra 
egna brister. Eftersom ingen är fl äckfri blir ett sätt att överleva att hålla tyst. 
Annars riskerar den som pratar om etik att bli ”påhoppad”. 

Konsekvensen är att den som inte pratar om etik premieras. Diskussionen om 
etik begränsas. När näringsliv, kommuner eller partier hamnar i etiska problem 
så är en vanlig reaktion att önska sig en kommission. Den ska utforma regler för 
hur man skall bete sig. Då får alla något att hålla sig till och urskulda sig med. 
När en landshövding klippte kvitton som lämnades till redovisningen, så ropades 
det på en etikkod för generaldirektörer och motsvarande. För företagssektorn 
fungerar internationella koder som kärnan i företagens etikpolicy. Att företaget 
skulle ha en etik som sträcker sig längre än så värjer man sig ofta emot. Genom 
att hänvisa till redan beslutade regler undviker man de moraliska frågorna. De 
är avgjorda av någon annan.

Det verkar också svårt och främmande att prata om etik. Vi är inte vana. Etiken 
ändras ju över tiden. Vem kan säga vad som är rätt och fel? Det är bäst att låta 
någon kommission diskutera saken och utforma koder för hur vi skall bete oss. 

Vi får en ond cirkel. Bristen på diskussion gör att vi känner oss ovana. Där-
för avstår vi. Därmed skapar tystnaden mer tystnad och moralisk stumhet. Vi 
saknar ord och metoder för tankar om etik. Det går så långt att även moraliska 
ställningstaganden kläs i ord av ekonomisk lönsamhet och riskminskning. Men 
problemet är ännu större. Har vi inte metoder och utrymme för att resonera om 
etik så undergrävs förutsättningarna för att vi också ser de etiska aspekterna. 
Moralist stumhet leder till moralisk blindhet.

Etik som källa till friskhet 
Jag skulle vilja att vi i stället försöker se på etik som en källa till lust, kraft och 
livsglädje! Låt mig förklara hur jag menar.

Många har forskat om orsaker till ohälsa. Aaron Antonovsky har vänt på det. 
Han forskar i orsaker till hälsa och friskhet. Han konstaterar att det som får 
människor att må bra är att
• vi förstår det sammanhang i vilket arbetet ingår, det fi nns en begriplighet hos 

yttre och inre stimuli 
• vi har resurser, struktur, som gör att man kan hantera frågor och möta krav
• det vi gör känns meningsfullt, att arbetet till någon del är förknippat med 

engagemang och hängivenhet.

Antonovsky sammanfattar det med att det som ger friskhet är känsla av sam-
manhang. 

Frågan om mening och sammanhang är som jag ser det intimt förknippad med 
etik. Och etik är en friskhetsfaktor. Etiken är en viktig del av verksamhetsidén 
i företag och organisationer. 

Den offentliga sektorn har unika förutsättningar för friska människor och 
organisationer. Meningen med verksamheten är först och främst att hjälpa 
medborgarna – medmänniskorna. Detta är en unik kraftkälla för stolthet och 
motivation. Medvetenheten om detta är också direkt förbunden med vad som 
faktiskt produceras. Ett exempel är vårdsektorn. Man skulle kunna beskriva en 
arbetsuppgift som att det gäller att vända ett antal långtidssjuka, så att de inte 
får liggsår. Detta kan då kvantifi eras och målsättas uttryckt som antal vända 
patienter. Men om det tydliggörs att det är medmänniskor som skall vändas i 
omtanke och kärlek? Då blir det något annat som levereras. Patienten får en 
annan tjänst samtidigt som sköterskan känner en arbetsglädje och stolthet som 
kommer ur medvetenheten att hjälpa medmänniskor. Varje tjänst som levere-
ras av den offentliga sektorn kan ses från denna utgångspunkt. Varje tjänst har 
möjlighet till förbättringar i meningsfullhet och stolthet. I praktiken innebär 
det att etiken är en förutsättning för effektiva myndigheter.

Naturligtvis fi nns det stort utrymme för mening och etik också i den privata 
sektorn. Privat vård – även om den fi nansieras av den offentliga sektorn – är ett 
uppenbart parallellt exempel. Men det är då också uppenbart att en bra upp-
handling av privat vård förutsätter medvetenhet om dessa aspekter. 

Etik är en del av verksamheten
Frågor om värderingar, etik, måste besvaras samtidigt som vi utformar idén om 
verksamheten – målen för organisationen. Man kan inte fastställa frågan om vad
som skall göras om man inte samtidigt talar om hur det skall göras. I vilken anda hur det skall göras. I vilken anda hur
sker verksamheten? Det gäller både organisationens sätt att möta omgivningen 
som hur medarbetarna i organisationen arbetar tillsammans med varandra. 

Men reaktionen på sådana ambitioner är inte genomgående positiva. Många 
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Många har forskat om orsaker till ohälsa. Aaron Antonovsky har vänt på det. 
Han forskar i orsaker till hälsa och friskhet. Han konstaterar att det som får 
människor att må bra är att
• vi förstår det sammanhang i vilket arbetet ingår, det fi nns en begriplighet hos 

yttre och inre stimuli 
• vi har resurser, struktur, som gör att man kan hantera frågor och möta krav
• det vi gör känns meningsfullt, att arbetet till någon del är förknippat med 

engagemang och hängivenhet.

Antonovsky sammanfattar det med att det som ger friskhet är känsla av sam-
manhang. 

Frågan om mening och sammanhang är som jag ser det intimt förknippad med 
etik. Och etik är en friskhetsfaktor. Etiken är en viktig del av verksamhetsidén 
i företag och organisationer. 

Den offentliga sektorn har unika förutsättningar för friska människor och 
organisationer. Meningen med verksamheten är först och främst att hjälpa 
medborgarna – medmänniskorna. Detta är en unik kraftkälla för stolthet och 
motivation. Medvetenheten om detta är också direkt förbunden med vad som 
faktiskt produceras. Ett exempel är vårdsektorn. Man skulle kunna beskriva en 
arbetsuppgift som att det gäller att vända ett antal långtidssjuka, så att de inte 
får liggsår. Detta kan då kvantifi eras och målsättas uttryckt som antal vända 
patienter. Men om det tydliggörs att det är medmänniskor som skall vändas i 
omtanke och kärlek? Då blir det något annat som levereras. Patienten får en 
annan tjänst samtidigt som sköterskan känner en arbetsglädje och stolthet som 
kommer ur medvetenheten att hjälpa medmänniskor. Varje tjänst som levere-
ras av den offentliga sektorn kan ses från denna utgångspunkt. Varje tjänst har 
möjlighet till förbättringar i meningsfullhet och stolthet. I praktiken innebär 
det att etiken är en förutsättning för effektiva myndigheter.

Naturligtvis fi nns det stort utrymme för mening och etik också i den privata 
sektorn. Privat vård – även om den fi nansieras av den offentliga sektorn – är ett 
uppenbart parallellt exempel. Men det är då också uppenbart att en bra upp-
handling av privat vård förutsätter medvetenhet om dessa aspekter. 

Etik är en del av verksamheten
Frågor om värderingar, etik, måste besvaras samtidigt som vi utformar idén om 
verksamheten – målen för organisationen. Man kan inte fastställa frågan om vad
som skall göras om man inte samtidigt talar om hur det skall göras. I vilken anda hur det skall göras. I vilken anda hur
sker verksamheten? Det gäller både organisationens sätt att möta omgivningen 
som hur medarbetarna i organisationen arbetar tillsammans med varandra. 

Men reaktionen på sådana ambitioner är inte genomgående positiva. Många 
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blir rädda att det föreskrivs hur människors värderingar skall vara. Alla vill 
eller kan inte vara lika engagerade och hängivna. Min uppfattning är att sam-
talet om värderingar, själva diskussionen, är det väsentliga. Vi bör inte koncen-talet om värderingar, själva diskussionen, är det väsentliga. Vi bör inte koncen-talet
trera oss på svaren – det fi nns inget facit. Vissa övergripande värderingar kan vi 
vara överens om. Men vi måste respektera den personliga integriteten. Vi bör i 
Immanuel Kants anda komma ihåg att etik baseras på frihet och det personliga 
ansvaret. Diskussion, ifrågasättande, övning, dialog och prövning är viktiga 
förutsättningar för att etik skall leva och utvecklas. Ord som t.ex. professiona-
lism och omtanke betyder också olika saker för olika människor och vi ser dem 
på olika sätt beroende på behov och erfarenhet. Medarbetarsamtalen måste 
handla om dessa frågor lika väl som mer kvantifi erbara faktorer.

Det innebär att en viktig del av arbetsledningen är att hålla liv i det etiska sam-
talet som en del av verksamheten. Det ställer höga krav på ledarskap, chefer och 
medarbetare i myndigheter. Tillsammans med medarbetarna måste vi lära och 
träna oss att bli av med vår moraliska stumhet. Lyckas vi med det så får vi ett 
sätt att umgås på arbetsplatsen som är mindre hierarkiskt och som baseras på 
respekt för varandra som vuxna människor. Det är i sin tur en bättre bas för 
delegering och arbetsfördelning.

Vi kommer inte ifrån att vi inte alltid lyckas leva i enlighet med de värdering-
ar och mål som vi stävar efter. Jag hoppas att mer strukturerade tankar om etik, 
medarbetarskap och ledarskap leder till att vi har lättare att le åt våra tillkorta-
kommanden. Att inse och lära oss av våra fel och misstag är en del av ett etiskt 
förhållningssätt. Att förlåta oss själva och andra är en viktig del av etiken.

Ansvar och befogenhet
En god princip för styrning och delegering är att det skall fi nnas en balans mel-
lan ansvar och befogenheter. Har någon fått ett ansvar för en sak så skall det 
fi nnas befogenheter som gör att han kan leva upp till sitt ansvar. 

I vårt åtgärdsinriktade samhälle så tänker de fl esta på befogenheter uteslu-
tande i termer av möjlighet att fatta faktiska beslut – att åtgärda saken. Detta 
drivs ibland så långt att många fjärmar sig från de frågor de inte har rätt att 
besluta om. 

Fäster vi större vikt vid information och samtal kring idén med verksamhe-
ten så blir ansvar och befogenhet i stället förknippade med skyldigheten att se 
till helheten, att informera och diskutera. Att slå larm och påpeka behov av 
ändringar är både ett ansvar och en befogenhet.  

I den statliga förvaltningen drivs verksamheten på fl era nivåer. Riksdagen 
fastställer förutsättningarna för verksamheten och regeringen styr myndighe-
terna (den politiska nivån). Regeringen utnämner generaldirektörer och andra 
chefer för myndigheter med uppgift att leda verksamheten i enlighet med de 

politiska besluten (ledarskapet). Inom myndigheterna utför medarbetarna den 
dagliga operativa verksamheten – ofta i direkt kontakt med de medborgare som 
är avnämare av densamma. I det följande vill jag förmedla mina tankar om hur 
de etiska frågorna kan bli tydliga och vad som kan vara kritiskt på varje nivå. I 
de olika avsnitten vill jag försöka visa vad jag menar genom att refl ektera över 
konkreta händelser under min statliga bana. Jag börjar min tillbakablick ”upp-
ifrån”, dvs. hos politikerna.

Den politiska nivån och förvaltningsetiken
En etik som baseras på att myndigheter står till allmänhetens tjänst i en demo-
kratisk stat ger myndigheterna basen för självständighet och oväld. Naturligt-
vis skall man se till att tolkningen av reglerna är i den anda som de politiska 
besluten fattats. Det gäller att värna om att besluten fattas i demokratisk ordning, 
och inte genom ministerstyre utanför regelsystemet. Genom att hävda myndig-
hetens integritet så värnas också regeringens och riksdagens beslutanderätt. Det 
innebär att tjänstemännen inte lyssnar på politiska signaler när de tolkar regel-
systemen i enskilda fall. Men det kan även innebära att hindra att ministrar på 
egen hand försöker påverka de enskilda besluten så att de sker i en annan anda 
än de demokratiskt fattade politiska besluten. 

Ett exempel på detta område var jag med om var när en minister ringde upp 
mig för att resonera om att förlänga garantin till fl ygbolag i samband med ter-
rorism. SAS tryckte på för att få statliga garantier. Men fl era menade att andra 
bolag hade tecknat garantier på marknaden och att garantierna inte skulle för-
nyas. Riksgäldskontoret hade möjlighet att förlänga garantin om det inte fanns 
alternativ på marknaden. Vi drog slutsatsen att garantin inte skulle förlängas 
eftersom det fanns alternativ på marknaden och meddelade fl ygbolagen detta. 

Efter att garantin har upphört och efter att en företrädare för SAS har sagt till 
en tjänsteman på Riksgäldskontoret att den ansvarige ministern förlängt garan-
tin, så ringde alltså ministern upp mig. Denne ville då resonera med mig om vad 
jag skulle göra om han talade om för mig han kunde ordna ett beslut om att för-
länga garantin. Skulle detta påverka mitt ställningstagande? Jag svarade nej. 

Nästa dag fi ck jag reda på att regeringen fattat beslut om att förlänga garan-
tin. För övrigt kom fl yggarantierna senare att upphöra. 

Jag är medveten om att en del av mina beskrivningar kan uppfattas som att 
jag är kritisk till hur politiska beslut fattas. Det är också fallet och det är ett dilem-
ma. Samtidigt som myndighetsföreträdare driver frågor om mål och effektivitet i 
myndigheterna så ser vi hur politiker utan till synes god analys och argumenta-
tion kan fatta beslut som är mycket kostsamma för statskassan och som skapar 
mycket arbete i myndigheter. 

För några år sedan var jag till exempel kallad till riksdagens fi nans- och 
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chefer för myndigheter med uppgift att leda verksamheten i enlighet med de 

politiska besluten (ledarskapet). Inom myndigheterna utför medarbetarna den 
dagliga operativa verksamheten – ofta i direkt kontakt med de medborgare som 
är avnämare av densamma. I det följande vill jag förmedla mina tankar om hur 
de etiska frågorna kan bli tydliga och vad som kan vara kritiskt på varje nivå. I 
de olika avsnitten vill jag försöka visa vad jag menar genom att refl ektera över 
konkreta händelser under min statliga bana. Jag börjar min tillbakablick ”upp-
ifrån”, dvs. hos politikerna.

Den politiska nivån och förvaltningsetiken
En etik som baseras på att myndigheter står till allmänhetens tjänst i en demo-
kratisk stat ger myndigheterna basen för självständighet och oväld. Naturligt-
vis skall man se till att tolkningen av reglerna är i den anda som de politiska 
besluten fattats. Det gäller att värna om att besluten fattas i demokratisk ordning, 
och inte genom ministerstyre utanför regelsystemet. Genom att hävda myndig-
hetens integritet så värnas också regeringens och riksdagens beslutanderätt. Det 
innebär att tjänstemännen inte lyssnar på politiska signaler när de tolkar regel-
systemen i enskilda fall. Men det kan även innebära att hindra att ministrar på 
egen hand försöker påverka de enskilda besluten så att de sker i en annan anda 
än de demokratiskt fattade politiska besluten. 

Ett exempel på detta område var jag med om var när en minister ringde upp 
mig för att resonera om att förlänga garantin till fl ygbolag i samband med ter-
rorism. SAS tryckte på för att få statliga garantier. Men fl era menade att andra 
bolag hade tecknat garantier på marknaden och att garantierna inte skulle för-
nyas. Riksgäldskontoret hade möjlighet att förlänga garantin om det inte fanns 
alternativ på marknaden. Vi drog slutsatsen att garantin inte skulle förlängas 
eftersom det fanns alternativ på marknaden och meddelade fl ygbolagen detta. 

Efter att garantin har upphört och efter att en företrädare för SAS har sagt till 
en tjänsteman på Riksgäldskontoret att den ansvarige ministern förlängt garan-
tin, så ringde alltså ministern upp mig. Denne ville då resonera med mig om vad 
jag skulle göra om han talade om för mig han kunde ordna ett beslut om att för-
länga garantin. Skulle detta påverka mitt ställningstagande? Jag svarade nej. 

Nästa dag fi ck jag reda på att regeringen fattat beslut om att förlänga garan-
tin. För övrigt kom fl yggarantierna senare att upphöra. 

Jag är medveten om att en del av mina beskrivningar kan uppfattas som att 
jag är kritisk till hur politiska beslut fattas. Det är också fallet och det är ett dilem-
ma. Samtidigt som myndighetsföreträdare driver frågor om mål och effektivitet i 
myndigheterna så ser vi hur politiker utan till synes god analys och argumenta-
tion kan fatta beslut som är mycket kostsamma för statskassan och som skapar 
mycket arbete i myndigheter. 

För några år sedan var jag till exempel kallad till riksdagens fi nans- och 
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kulturutskott därför att regeringen hade kommit med förslag om att riksgälden 
skulle utfärda fi nansiella garantier till ett statligt bolag, som hade dåliga affä-
rer och gick med förlust. Det behövde ett kapitaltillskott och en affärsidé. EU-
regler gjorde också att det inte var förenligt med konkurrenshänsyn att ge ett 
företag i den situationen en garanti. Jag sade detta tydligt i utskottet. Men riks-
dagen beslöt ändå att ge oss i uppdrag att undersöka möjligheten till en garanti. 
Vi anlitade extern expertis för ett antal skattekronor för en genomlysning av 
företaget, till en till synes onödig kostnad. Slutsatsen blev den väntade;  ett poli-
tiskt beslut om en omstrukturering av företaget. Men som jag uppfattade det 
hela i efterhand, handlade det om politikernas mål att vinna tid snarare än att politikernas mål att vinna tid snarare än att politikernas mål att vinna tid
de trodde att en garanti var den bästa lösningen. Det är något som vi ibland 
glömmer bort. Den politiska mekanismen siktar ibland på att skjuta en fråga 
framför sig och vinna tid. Det behöver bli ännu besvärligare innan man har 
politiska förutsättningar för en annan typ av beslut. 

Men det kan vara svårt att låta bli att fundera på det politiska systemets etik. 
Jag drömmer om en öppen diskussion om den politiska etiken över partigrän-
ser. Idag tycker jag att den diskussionen saknas, eller möjligen förs den som en 
del av en politisk debatt i någon specifi k kontroversiell fråga. Jag tror att ifall 
politikerna för en aktiv och öppen diskussion om den politiska etiken så skulle 
också detta ge en bättre grund för förvaltningsetiken. 

Slutligen en fråga som jag inte kan lämna när jag ändå är inne på hur den 
politiska nivån kan komma att inverka på förvaltningens sätt att utföra sin upp-
gift, nämligen utnämningsmakten. Det är uppenbart att ledarskap måste star-
ta med högsta ledningen i myndigheterna. Regeringen lyfter fram behov av 
effektivitet och gott ledarskap i olika propositioner. Generaldirektörer kallas 
till genomgångar, där ministrar betonar detta. 

I förvaltningpropostitionen säger regeringen att myndigheterna skall genom-
föra sina uppdrag med 
• hög kvalitet,
• öppenhet,
• motiverade och kompetenta medarbetare,
• dugliga chefer och
• förändringsförmåga.

Regeringen lägger ner resurser på att hjälpa dem som blivit ledare att utvecklas 
i olika ledarskapsprogram. Men dessvärre tycker jag att regeringens utnäm-
ningar inte alltid sker på ett sätt som gör att ambitionerna är fullt trovärdiga!

 Det handlar inte om att man bör ha partipolitisk jämvikt mellan generaldi-
rektörer. Utnämningen av generaldirektörer bör ske på ett sätt som främjar 
effektivitet och friskhet och verkar för att offentliga sektorn får sin identitet och
stolthet i att stå i allmänhetens tjänst. Om regeringen inte sköter utnämningar 

på ett bra sätt så saknas det en moralisk grund för samtalet med regeringen om 
styrning, resurser och anslag.

Det bästa sättet att bryta denna onda cirkel är att lägga större vikt vid utnäm-
ningarna. Det innebär också att man skall avskeda dem som inte gör ett bra jobb. 
Men i detta ingår att man måste uppgradera styrningen och diskussionen med 
departementen. Jag tror att departementen bör ha en icke-politisk hög befattning 
som lägger grunden för samtal och utvärdering av myndigheter och deras ledning.

Myndighetsledningen och förvaltningetiken
När generaldirektörer utses så ställs de inför frågan om i vilken utsträckning de 
kan delta i den allmänna diskussionen. Den dominerande linjen bland mina 
tidigare kollegor tycks vara att begränsa sina yttranden till frågor som rör myn-
dighetens område. Man är ändå en företrädare för myndigheten och det kan 
skapa oklarheter om roller ifall verkschefen har synpunkter utanför myndig-
hetsområdet. 

Jag tycker att generaldirektörer är alldeles för tysta. Moralen tycks alltså 
vara att man som myndighetschef bara skall yttra sig inom sitt ansvarsområde. 
Konsekvensen av detta blir att antingen bli kritiserad för att tala i egen sak eller 
att riskera kritik för att yttra sig i frågor som man inte har med att göra. Själv 
var jag med om detta när jag skrev en artikel om mångfald och jämställdhet i 
DN. Artikeln argumenterade för att nomineringskommittéer borde se bredare 
på hur de defi nierar kompetens och värdefull erfarenhet. Gör de det kommer 
andra människor, både män och kvinnor, in i styrelser. Bristen på jämställdhet 
mellan könen är ett tecken på bristande kompetens. Blir styrelser alltför ensar-
tade blir det ”blindstyren”. En av mina medarbetare fi ck höra att detta ändå 
inte är riksgäldens uppgift. Han frågade då vems uppgift det var. Efter viss 
betänketid kom svaret: JämO:s. Också i den privata sektorn har vi samma pro-
blem. Ledare inom näringslivet yttrar sig sällan om generella frågor utan hän-
visar dessa till företrädarna för branschorganisationer. Gissa om jag log när jag 
senare träffade JämO, som talade om hur glad han var över min artikel!

Ett annat exempel var när jag under aktiemarknadsbubblans tillblivelse skri-
vit om att räntesänkningarna i Riksbanken gick för långt. Då menade en profes-
sor att en företrädare för riksgälden inte borde argumentera för högre räntor. 
Det fördyrar ju skulden. Mitt svar var att det är ett allmänintresse att vi för en 
väl avvägd penningpolitik. 

Min önskan är att vi vänder på resonemanget om deltagandet i den allmänna 
diskussionen. Om jag som medborgare anser att jag har något att säga i en vik-
tig fråga  skall jag känna det som en skyldighet att yttra mig. Bara om det direkt 
skadar den egna organisationen bör jag avstå. Har vi en sådan regel så betonas 
värdet av den öppna diskussionen och det personliga ansvaret i en demokrati. 
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effektivitet och gott ledarskap i olika propositioner. Generaldirektörer kallas 
till genomgångar, där ministrar betonar detta. 

I förvaltningpropostitionen säger regeringen att myndigheterna skall genom-
föra sina uppdrag med 
• hög kvalitet,
• öppenhet,
• motiverade och kompetenta medarbetare,
• dugliga chefer och
• förändringsförmåga.

Regeringen lägger ner resurser på att hjälpa dem som blivit ledare att utvecklas 
i olika ledarskapsprogram. Men dessvärre tycker jag att regeringens utnäm-
ningar inte alltid sker på ett sätt som gör att ambitionerna är fullt trovärdiga!

 Det handlar inte om att man bör ha partipolitisk jämvikt mellan generaldi-
rektörer. Utnämningen av generaldirektörer bör ske på ett sätt som främjar 
effektivitet och friskhet och verkar för att offentliga sektorn får sin identitet och
stolthet i att stå i allmänhetens tjänst. Om regeringen inte sköter utnämningar 

på ett bra sätt så saknas det en moralisk grund för samtalet med regeringen om 
styrning, resurser och anslag.

Det bästa sättet att bryta denna onda cirkel är att lägga större vikt vid utnäm-
ningarna. Det innebär också att man skall avskeda dem som inte gör ett bra jobb. 
Men i detta ingår att man måste uppgradera styrningen och diskussionen med 
departementen. Jag tror att departementen bör ha en icke-politisk hög befattning 
som lägger grunden för samtal och utvärdering av myndigheter och deras ledning.

Myndighetsledningen och förvaltningetiken
När generaldirektörer utses så ställs de inför frågan om i vilken utsträckning de 
kan delta i den allmänna diskussionen. Den dominerande linjen bland mina 
tidigare kollegor tycks vara att begränsa sina yttranden till frågor som rör myn-
dighetens område. Man är ändå en företrädare för myndigheten och det kan 
skapa oklarheter om roller ifall verkschefen har synpunkter utanför myndig-
hetsområdet. 

Jag tycker att generaldirektörer är alldeles för tysta. Moralen tycks alltså 
vara att man som myndighetschef bara skall yttra sig inom sitt ansvarsområde. 
Konsekvensen av detta blir att antingen bli kritiserad för att tala i egen sak eller 
att riskera kritik för att yttra sig i frågor som man inte har med att göra. Själv 
var jag med om detta när jag skrev en artikel om mångfald och jämställdhet i 
DN. Artikeln argumenterade för att nomineringskommittéer borde se bredare 
på hur de defi nierar kompetens och värdefull erfarenhet. Gör de det kommer 
andra människor, både män och kvinnor, in i styrelser. Bristen på jämställdhet 
mellan könen är ett tecken på bristande kompetens. Blir styrelser alltför ensar-
tade blir det ”blindstyren”. En av mina medarbetare fi ck höra att detta ändå 
inte är riksgäldens uppgift. Han frågade då vems uppgift det var. Efter viss 
betänketid kom svaret: JämO:s. Också i den privata sektorn har vi samma pro-
blem. Ledare inom näringslivet yttrar sig sällan om generella frågor utan hän-
visar dessa till företrädarna för branschorganisationer. Gissa om jag log när jag 
senare träffade JämO, som talade om hur glad han var över min artikel!

Ett annat exempel var när jag under aktiemarknadsbubblans tillblivelse skri-
vit om att räntesänkningarna i Riksbanken gick för långt. Då menade en profes-
sor att en företrädare för riksgälden inte borde argumentera för högre räntor. 
Det fördyrar ju skulden. Mitt svar var att det är ett allmänintresse att vi för en 
väl avvägd penningpolitik. 

Min önskan är att vi vänder på resonemanget om deltagandet i den allmänna 
diskussionen. Om jag som medborgare anser att jag har något att säga i en vik-
tig fråga  skall jag känna det som en skyldighet att yttra mig. Bara om det direkt 
skadar den egna organisationen bör jag avstå. Har vi en sådan regel så betonas 
värdet av den öppna diskussionen och det personliga ansvaret i en demokrati. 

22 23

kulturutskott därför att regeringen hade kommit med förslag om att riksgälden 
skulle utfärda fi nansiella garantier till ett statligt bolag, som hade dåliga affä-
rer och gick med förlust. Det behövde ett kapitaltillskott och en affärsidé. EU-
regler gjorde också att det inte var förenligt med konkurrenshänsyn att ge ett 
företag i den situationen en garanti. Jag sade detta tydligt i utskottet. Men riks-
dagen beslöt ändå att ge oss i uppdrag att undersöka möjligheten till en garanti. 
Vi anlitade extern expertis för ett antal skattekronor för en genomlysning av 
företaget, till en till synes onödig kostnad. Slutsatsen blev den väntade;  ett poli-
tiskt beslut om en omstrukturering av företaget. Men som jag uppfattade det 
hela i efterhand, handlade det om politikernas mål att vinna tid snarare än att politikernas mål att vinna tid snarare än att politikernas mål att vinna tid
de trodde att en garanti var den bästa lösningen. Det är något som vi ibland 
glömmer bort. Den politiska mekanismen siktar ibland på att skjuta en fråga 
framför sig och vinna tid. Det behöver bli ännu besvärligare innan man har 
politiska förutsättningar för en annan typ av beslut. 

Men det kan vara svårt att låta bli att fundera på det politiska systemets etik. 
Jag drömmer om en öppen diskussion om den politiska etiken över partigrän-
ser. Idag tycker jag att den diskussionen saknas, eller möjligen förs den som en 
del av en politisk debatt i någon specifi k kontroversiell fråga. Jag tror att ifall 
politikerna för en aktiv och öppen diskussion om den politiska etiken så skulle 
också detta ge en bättre grund för förvaltningsetiken. 

Slutligen en fråga som jag inte kan lämna när jag ändå är inne på hur den 
politiska nivån kan komma att inverka på förvaltningens sätt att utföra sin upp-
gift, nämligen utnämningsmakten. Det är uppenbart att ledarskap måste star-
ta med högsta ledningen i myndigheterna. Regeringen lyfter fram behov av 
effektivitet och gott ledarskap i olika propositioner. Generaldirektörer kallas 
till genomgångar, där ministrar betonar detta. 

I förvaltningpropostitionen säger regeringen att myndigheterna skall genom-
föra sina uppdrag med 
• hög kvalitet,
• öppenhet,
• motiverade och kompetenta medarbetare,
• dugliga chefer och
• förändringsförmåga.

Regeringen lägger ner resurser på att hjälpa dem som blivit ledare att utvecklas 
i olika ledarskapsprogram. Men dessvärre tycker jag att regeringens utnäm-
ningar inte alltid sker på ett sätt som gör att ambitionerna är fullt trovärdiga!

 Det handlar inte om att man bör ha partipolitisk jämvikt mellan generaldi-
rektörer. Utnämningen av generaldirektörer bör ske på ett sätt som främjar 
effektivitet och friskhet och verkar för att offentliga sektorn får sin identitet och
stolthet i att stå i allmänhetens tjänst. Om regeringen inte sköter utnämningar 

på ett bra sätt så saknas det en moralisk grund för samtalet med regeringen om 
styrning, resurser och anslag.

Det bästa sättet att bryta denna onda cirkel är att lägga större vikt vid utnäm-
ningarna. Det innebär också att man skall avskeda dem som inte gör ett bra jobb. 
Men i detta ingår att man måste uppgradera styrningen och diskussionen med 
departementen. Jag tror att departementen bör ha en icke-politisk hög befattning 
som lägger grunden för samtal och utvärdering av myndigheter och deras ledning.

Myndighetsledningen och förvaltningetiken
När generaldirektörer utses så ställs de inför frågan om i vilken utsträckning de 
kan delta i den allmänna diskussionen. Den dominerande linjen bland mina 
tidigare kollegor tycks vara att begränsa sina yttranden till frågor som rör myn-
dighetens område. Man är ändå en företrädare för myndigheten och det kan 
skapa oklarheter om roller ifall verkschefen har synpunkter utanför myndig-
hetsområdet. 

Jag tycker att generaldirektörer är alldeles för tysta. Moralen tycks alltså 
vara att man som myndighetschef bara skall yttra sig inom sitt ansvarsområde. 
Konsekvensen av detta blir att antingen bli kritiserad för att tala i egen sak eller 
att riskera kritik för att yttra sig i frågor som man inte har med att göra. Själv 
var jag med om detta när jag skrev en artikel om mångfald och jämställdhet i 
DN. Artikeln argumenterade för att nomineringskommittéer borde se bredare 
på hur de defi nierar kompetens och värdefull erfarenhet. Gör de det kommer 
andra människor, både män och kvinnor, in i styrelser. Bristen på jämställdhet 
mellan könen är ett tecken på bristande kompetens. Blir styrelser alltför ensar-
tade blir det ”blindstyren”. En av mina medarbetare fi ck höra att detta ändå 
inte är riksgäldens uppgift. Han frågade då vems uppgift det var. Efter viss 
betänketid kom svaret: JämO:s. Också i den privata sektorn har vi samma pro-
blem. Ledare inom näringslivet yttrar sig sällan om generella frågor utan hän-
visar dessa till företrädarna för branschorganisationer. Gissa om jag log när jag 
senare träffade JämO, som talade om hur glad han var över min artikel!

Ett annat exempel var när jag under aktiemarknadsbubblans tillblivelse skri-
vit om att räntesänkningarna i Riksbanken gick för långt. Då menade en profes-
sor att en företrädare för riksgälden inte borde argumentera för högre räntor. 
Det fördyrar ju skulden. Mitt svar var att det är ett allmänintresse att vi för en 
väl avvägd penningpolitik. 

Min önskan är att vi vänder på resonemanget om deltagandet i den allmänna 
diskussionen. Om jag som medborgare anser att jag har något att säga i en vik-
tig fråga  skall jag känna det som en skyldighet att yttra mig. Bara om det direkt 
skadar den egna organisationen bör jag avstå. Har vi en sådan regel så betonas 
värdet av den öppna diskussionen och det personliga ansvaret i en demokrati. 



40331.job    12 B06/12/2008    14:27:04    

24 25

En annan fråga som alltid berör den högsta ledningen av ett verk eller en 
myndighet är dialogen med departementen och den ansvarige ministern. När 
jag kom till riksgäldskontoret upplevde jag att det fanns ett förhandlingsspel 
om pengar och resurser. Departementet trodde att vi kämpade för att värna om 
varje anslagskrona. Samtidigt fanns det ett berättigat misstroende mot effekti-
viteten i delar av riksgäldens administration.

Efter en tid gick det dock att ändra klimatet genom att spela med öppna kort 
och tala om vad vi behövde och hur vi tänkte. Vårt mål var inte att upprätthålla 
en viss volym. Därigenom kunde vi dra ner på vissa kostnader och få utrymme 
att satsa på angelägna frågor. Jag tyckte att det gick att få en anständig diskus-
sion om verksamhet och resurser. Det gick också att påverka regleringsbrev och 
instruktioner så att verksamheten blev rimligare. Grunden för detta var nog vår 
vilja att skapa en förtroendefull dialog och att de sakansvariga på departemen-
tet var förnuftiga personer och förstod budgetprocessens olika delar. 

Jag drar slutsatsen att det går att utveckla relationen med departementen och 
att detta är ett ömsesidigt ansvar. Även här gäller att om vi förutsätter att depar-
tementet är vår motståndare och inte vill och kan sätta sig in i verksamheten så 
fi nns det heller inga möjligheter att förbättra situationen. Vi måste ge varandra 
en chans. Öppenhet och dialog är grunden för en god förvaltningsetik.

Den operativa verksamheten,
medarbetarna och förvaltningsetiken
Kontakterna med regeringen sker ofta på lägre nivåer än den nyss refererade. 
Då gäller att mål och värderingar fungerar så att myndighetens integritet och 
oväld hävdas. 

En viktig del av vårt beslutssystem är de remisser som skickas till myndigheter. 
Där uppkommer ofta situationer där det förefaller som om det politiska syste-
met redan beslutat, och det kan då verka meningslöst att säga vad man tycker. 
Men om man inte säger vad man anser begränsar man politikernas möjligheter 
att besluta. Underlaget för besluten blir inte fullständigt. Enligt min mening är 
det viktigt och nödvändigt att tjänstemännen tillför fakta och information ut-
ifrån en professionell beredning av ärendet – alldeles oavsett vad vi förväntar 
oss för beslut av den politiska nivån.

Ett exempel på ett ärende där man kan uppfatta att regeringen redan på för-
hand mer eller mindre ”beställt” en viss förändring var en utredning om valu-
tapolitiken 1997 som föreslog en överföring av beslutanderätten från Riksban-
ken till regeringen. Förändringen var så långtgående att den i praktiken skulle 
ha kunnat allvarligt begränsa bankens möjlighet att föra penningpolitik. Riks-
gäldskontoret framförde kritik mot såväl regeringens direktiv som utredning-
ens förslag. 

Jag blev inbjuden till en diskussion med ekonomiska rådet om frågan. Där 
framgick att utredaren egentligen satte lågt värde på Riksbankens självständig-
het och var på tvärs med den europeiska trenden. I slutändan blev det ingen 
större förändring av ansvaret för penningpolitiken. 

Oavsett om regeringen tar till sig kritik eller lyssnar till de synpunkter en 
myndighet har, är det viktigt att genomföra analysen och framföra synpunkter-
na. Tar man för givet att regering och riksdag inte vill fatta rationella beslut så 
berövar man dem också möjligheten. Men politiker bör också värna om sin etik 
och respekt, så att man bevarar remissystemets kvalitet och innehåll. Annars 
fi nns det en risk för att myndigheter inte lägger ner tillräckligt mycket energi på 
att analysera det som upplevs som redan beslutat.

Rätten och skyldigheten att yttra sig gäller självklart inte bara myndighets-
ledningen utan också medarbetarna. En medarbetare till mig skrev i Dagens 
Nyheter en debattartikel som handlade om att det fanns en risk att Riksbanken 
drev på låne- och aktiebubblor när man styr blint på infl ationsmålet. Man borde 
därför ändra infl ationsmålet i penningpolitiken. Han visade mig artikeln innan 
han skickade in den. Men han frågade inte efter något godkännande. Det var en 
bra artikel, med goda argument. Jag var stolt över att ha en medarbetare med den 
analytiska skärpan och engagemanget. Men jag höll inte med honom i alla delar. 

I delar av pressen beskrevs det som en kamp mellan Riksgäldskontoret och 
Riksbanken. Det är ju så pressen brukar hantera diskussioner. Kamp mellan 
människor och institutioner är roligare att skriva om än själva åsiktsutbytet. 
Sådant gör också att människor kan tveka att delta i det offentliga samtalet. Jag 
fi ck en fråga från en GD-kollega om att jag tillåtit detta. Det hade ju kommit att 
förknippas med myndigheten. Jag svarade att yttrandefriheten gäller alla och 
att det var en viktig diskussion. Då får vi ta de problem som är förknippade med 
en öppen diskussion. 

Ett bra samtal om verksamhet, mål och etik tar inte bort alla olägenheter som 
ibland uppstår när medarbetare yttrar sig i pressen. Men det är lättare att leva 
med dem. Ja, man kan till och med vara stolt över dem.   

Medmänniskors pengar och ekonomism
Avslutningsvis vill jag påpeka att jag ser en fara i att frågor om etik och kvalitet 
ibland tenderar att bli ursäkter för att inte driva effektivitet och rationalisering-
ar. Man målar upp ”ekonomismen” som hotet mot etik och rimliga arbetsför-
hållanden. 

Detta är enligt min mening en felsyn. Nationalekonomi handlar om att hus-
hålla med resurser så att man på bästa sätt uppnår det samhälle man vill ha. Det 
innebär att vi måste respektera att den offentliga sektorn ansvarar för att hus-
hålla med de pengar som människor betalar i skatt.  Effektivitet är en del av etiken. 
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Den operativa verksamheten,
medarbetarna och förvaltningsetiken
Kontakterna med regeringen sker ofta på lägre nivåer än den nyss refererade. 
Då gäller att mål och värderingar fungerar så att myndighetens integritet och 
oväld hävdas. 

En viktig del av vårt beslutssystem är de remisser som skickas till myndigheter. 
Där uppkommer ofta situationer där det förefaller som om det politiska syste-
met redan beslutat, och det kan då verka meningslöst att säga vad man tycker. 
Men om man inte säger vad man anser begränsar man politikernas möjligheter 
att besluta. Underlaget för besluten blir inte fullständigt. Enligt min mening är 
det viktigt och nödvändigt att tjänstemännen tillför fakta och information ut-
ifrån en professionell beredning av ärendet – alldeles oavsett vad vi förväntar 
oss för beslut av den politiska nivån.

Ett exempel på ett ärende där man kan uppfatta att regeringen redan på för-
hand mer eller mindre ”beställt” en viss förändring var en utredning om valu-
tapolitiken 1997 som föreslog en överföring av beslutanderätten från Riksban-
ken till regeringen. Förändringen var så långtgående att den i praktiken skulle 
ha kunnat allvarligt begränsa bankens möjlighet att föra penningpolitik. Riks-
gäldskontoret framförde kritik mot såväl regeringens direktiv som utredning-
ens förslag. 

Jag blev inbjuden till en diskussion med ekonomiska rådet om frågan. Där 
framgick att utredaren egentligen satte lågt värde på Riksbankens självständig-
het och var på tvärs med den europeiska trenden. I slutändan blev det ingen 
större förändring av ansvaret för penningpolitiken. 

Oavsett om regeringen tar till sig kritik eller lyssnar till de synpunkter en 
myndighet har, är det viktigt att genomföra analysen och framföra synpunkter-
na. Tar man för givet att regering och riksdag inte vill fatta rationella beslut så 
berövar man dem också möjligheten. Men politiker bör också värna om sin etik 
och respekt, så att man bevarar remissystemets kvalitet och innehåll. Annars 
fi nns det en risk för att myndigheter inte lägger ner tillräckligt mycket energi på 
att analysera det som upplevs som redan beslutat.

Rätten och skyldigheten att yttra sig gäller självklart inte bara myndighets-
ledningen utan också medarbetarna. En medarbetare till mig skrev i Dagens 
Nyheter en debattartikel som handlade om att det fanns en risk att Riksbanken 
drev på låne- och aktiebubblor när man styr blint på infl ationsmålet. Man borde 
därför ändra infl ationsmålet i penningpolitiken. Han visade mig artikeln innan 
han skickade in den. Men han frågade inte efter något godkännande. Det var en 
bra artikel, med goda argument. Jag var stolt över att ha en medarbetare med den 
analytiska skärpan och engagemanget. Men jag höll inte med honom i alla delar. 

I delar av pressen beskrevs det som en kamp mellan Riksgäldskontoret och 
Riksbanken. Det är ju så pressen brukar hantera diskussioner. Kamp mellan 
människor och institutioner är roligare att skriva om än själva åsiktsutbytet. 
Sådant gör också att människor kan tveka att delta i det offentliga samtalet. Jag 
fi ck en fråga från en GD-kollega om att jag tillåtit detta. Det hade ju kommit att 
förknippas med myndigheten. Jag svarade att yttrandefriheten gäller alla och 
att det var en viktig diskussion. Då får vi ta de problem som är förknippade med 
en öppen diskussion. 

Ett bra samtal om verksamhet, mål och etik tar inte bort alla olägenheter som 
ibland uppstår när medarbetare yttrar sig i pressen. Men det är lättare att leva 
med dem. Ja, man kan till och med vara stolt över dem.   

Medmänniskors pengar och ekonomism
Avslutningsvis vill jag påpeka att jag ser en fara i att frågor om etik och kvalitet 
ibland tenderar att bli ursäkter för att inte driva effektivitet och rationalisering-
ar. Man målar upp ”ekonomismen” som hotet mot etik och rimliga arbetsför-
hållanden. 

Detta är enligt min mening en felsyn. Nationalekonomi handlar om att hus-
hålla med resurser så att man på bästa sätt uppnår det samhälle man vill ha. Det 
innebär att vi måste respektera att den offentliga sektorn ansvarar för att hus-
hålla med de pengar som människor betalar i skatt.  Effektivitet är en del av etiken. 
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Men det innebär inte att all etik måste motiveras av att den är lönsam. När t.ex. 
mångfald och invandrarfrågor diskuteras motiveras ofta förslag till åtgärder 
med att de är lönsamma. Invandrare beskrivs ibland bli så stolta och glada när 
de får en funktion i samhället att de är bättre än andra. Det kan kanske vara så. 
Men vi måste komma ihåg att målet är ett anständigt samhälle. Även om det inte 
vore lönsamt så vill vi se till att människor behandlas anständigt. Medvetenhet 
om att etik sträcker sig längre än till lönsamhet är central. 

Även om jag försvarar det ekonomiska synsättet på effektivitet i offentlig 
sektor, så kan jag förstå den frustration som fi nns hos många mot ekonomers 
roll i utvärdering och styrning. Ibland blir det som att bara de kvantifi erade 
storheterna fi nns. I viljan att styra så väljer man att styra efter det som lätt kvan-
tifi eras. Man väljer att blunda för att kunna styra. Denna tendens gäller på 
många områden. Inom fi nansiell förvaltning fi nns t.ex. en benägenhet att fl y in 
i ett jämförelseindex som man jämför allt med utan att ställa sunda grundläg-
gande frågor. 

Jag tror att inom stora delar av offentlig sektor fi nns det mycket stora poten-
tialer för både bättre service och lägre kostnader. Alla som kommit i kontakt 
med sjukvården har säkert sett att det fi nns delar som fungerar mycket bra och 
andra som fungerar mycket dåligt. Skillnaden beror inte alltid på de resurser som 
samhället har avsatt, utan också mycket ofta på känsla av sammanhang, ledar-
skap och yrkesetik. 

Jag skulle vilja att Du som arbetar i den offentliga sektorn tänker igenom vad 
Du tror kan bli bättre utan att det därför kostar mer. Jag skulle vilja att Du dess-
utom tänker igenom vad Du kan göra för att påverka att det blir bättre. Någon-
stans i dessa frågor och svar hittar Du din yrkesetik, friskhet och identitet. Om 
sedan myndighetschefer tänker på hur dessa tankar och kreativitet tas tillvara, 
så har vi tagit ett stort steg mot ett anständigare samhälle. 

referenser
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Det fi nns saker man måste göra, annars är man ingen människa 
utan bara en liten lort … 
(Astrid Lindgren i Bröderna Lejonhjärta)

Det är i dagens situation inte möjligt att presentera en enkel och allmänt erkänd 
och praktiserad förvaltningsetik för Sverige och andra västdemokratier. Dessa 
samhällen befi nner sig under stark förändring, i vilken den formellt härskande 
offentligrättsliga linjen med demokratistaten utmanas av ekonomistiska inrikt-
ningar som nyliberalism, neoklassisk nationalekonomi, managementteorier och 
public choice-tänkande. Aktörerna ställs inför motstridiga idéer om vad som är 
rätt och fel, gott och ont. 

Vad gör man i denna situation? En möjlighet är att redovisa huvudlinjerna i 
utvecklingen och argumentera för den som man fi nner mest rimlig utifrån någon 
värdegrund. Själv väljer jag den demokratiska rättsstatens synvinkel och kan 
utifrån denna inte fi nna mycket gott i ekonomismen.

Under historiens gång förändras samhället och det offentliga med staten. 
Även den politiska demokratin utsätts för förändringspress. Frågan är vad som 
i så fall kan tillåtas förändras med bibehållen demokrati. Demokrati kan inte 
vara vad som helst. Det fi nns t.ex. aktörer som menar att marknadsrelationerna 
är en ovanligt välutvecklad form av demokrati, men det ligger långt utanför vad 
som är rimligt. Som en absolut nödvändighet måste den politiska demokratin 
omfatta folkmakt med jämlikhet mellan medborgarna och gälla gemensamma 
beslut i gemensamma angelägenheter. Dessutom accepteras inte förändringar 
av demokratins grundläggande substans- och processvärden. De offentliga insti-
tutionerna kan däremot förändras inom ramen för demokrativärdena.

I dagens situation där en ny statstyp (ekonomiststaten) med en ny förvaltnings-
doktrin (New Public Management, NPM) pockar på utrymme är frågan om 
demokratins ställning av centralt intresse. Det är faktiskt ingen överdrift att säga 
att den politiska demokratin är hotad. Det är dessvärre inte många politiskt 
intresserade (eller för den delen samhällsvetare) som till fullo inser allvaret i vad 

som håller på att ske. Intresset för demokratifrågor inom NPM är inte överdri-
vet stort och kritiken av NPM väljer ofta att se enbart på ekonomivärdena. Hela 
NPM-vågen har en oerhörd kraft som en del internationell trend som hänger 
samman med globaliseringen av samhället.

Vad man direkt kan konstatera är att tillämpning av de specifi ka NPM-
värdena med marknadskonstruktioner och tänkande hämtat från det privata 
näringslivet saknar stöd i svensk lagstiftning. Formellt är svensk offentlig verk-
samhet fortfarande offentligrättsligt reglerad. NPM-värdena står dessutom 
enligt min mening i motsättning till den politiska demokratin. Fyra frågor är av 
särskilt intresse när man ska placera den offentliga etiken i dess idémässiga 
sammanhang, nämligen
1. Vilka är det pluralistiska samhällets värden?
2. Vilka är de offentliga värdena (vårt offentliga etos)? 
3. Vilka är demokrativärdena?
4. Vilken är ämbetsmannens position i den parlamentariska styrningskedjan?

Det är från svaren på dessa fyra frågor som förvaltningsetiken måste ta sin 
utgångspunkt. Den kommer att diskuteras i avsnittet om Ämbetsmännen som 
demokratins väktare.

Det pluralistiska samhället
Västsamhället har olika styrsystem. Konkret gäller det liberal demokrati med 
kapitalistisk marknadsekonomi och civilsamhälle. De fl esta vet att det fi nns ett 
politiskt system (med stat och kommun och auktoritativ fördelning av värden), 
ett ekonomiskt system (med företagens produktion och marknaders relationer) 
och ett socialt system (med kulturen, familjen, vänkretsen och icke-kommersi-
ella organisationer). Ibland används beteckningarna offentlig sektor, marknads-
sektor och frivillig sektor. Styrsystemen styrs av olika och oförenliga logiska 
system (fi gur 1). 
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I det pluralistiska samhället ska styrsystemen maktmässigt balansera varandra. 
Inget system ska tillåtas dominera de övriga. Dock ska det politiska systemet 
vara överordnat i meningen att det ska kunna gå in i situationer av låsning och 
överhuvudtaget bevaka den totala utvecklingen. Verkligheten överensstämmer 
dock inte alltid med detta balanstänkande. Systemen överlappar i varierande 
grad och påverkar varandra. Allt befi nner sig i ständig rörelse. 

Det fi nns alltid tendenser till maktförskjutningar mellan systemen. I den mest 
omfattande maktförskjutningen ”äter” något system upp de övriga. Tendensen 
i västdemokratierna är mycket tydlig. Det ekonomiska systemet övertar de övri-
ga styrsystemen, och det är något som med ökande hastighet har pågått sedan 
1980-talet. Allt mer i samhället diskuteras och värderas i ekonomiska termer. 

Man kan se effekten på en så central roll som medborgaren. Ordet medbor-
gare har i många sammanhang bytts ut mot ordet kund. Och det gäller inte bara 
ordet utan också själva begreppet. Skiftet utgör en allvarlig reducering av en av 
den politiska demokratins mest centrala roller. Medborgaren har en rad vikti-
ga skyldigheter och rättigheter som inte tillkommer kunden. Medborgarna är 
demokratins herrar och har ett gemensamt ansvar för att den fungerar. Kunden 
har en helt annan position och saknar såväl rättigheter som skyldigheter. Hen-
nes enda legitimitet är de penningsummor som hon kan spendera på markna-
den: ju mer pengar, desto större legitimitet. När man betänker att medborgaren 
faktiskt äger de offentliga institutionerna framstår just beteckningen kund som 
ovanligt misslyckad även ur ekonomistisk synvinkel.

Medborgaren har ansvar för den politiska demokratin. Kunden har inte något 
ansvar för företaget. Medborgaren har både rättigheter och skyldigheter i för-
hållande till det offentliga. Kundens relation till företaget avgörs av hennes peng-
ar. En missnöjd kund vänder sig bara till ett nytt företag. När man gör medbor-
garna till kunder är risken att de förvandlas till kravmaskiner med rättigheter 
men inga skyldigheter i relation till det offentliga. Deras enda intresse för det 
offentliga blir att få ut maximal service. Ett livskraftigt demokratiskt system 
förutsätter däremot – i synnerhet enligt ett deltagardemokratiskt synsätt – alla 
medborgarnas intresse och engagemang.

NPM söker reducera statens omfång och makt. Man kan tala om en urholkning 
av staten. Det gäller också sådant som rör kärnan av nationalstatens uppgifter, dvs. 
våldsmonopolet med yttre och inre ordningsangelägenheter. Men någon ska ju 
ombesörja de uppgifter som staten tidigare svarade för. Internationellt kan man 
notera att militära angelägenheter privatiseras och utgör ett stort verksamhets-
område. Det gäller allt från forskning och design av vapensystem till utbildning 
av trupp. Denna privatisering kryper allt närmare militära kärnfunktioner och 
säkerhetsaktiviteter. Legoknekten går en ny framtid till mötes. Privata fängelser 
representerar privatisering av de inre ordningsangelägenheterna tillsammans med 
de privata vaktbolag som i många avseenden är i färd med att ersätta polisen.

I den offentliga förvaltningen har det utvecklats en stor samling hybrider där 
offentligt och privat lever sida vid sida i samma verksamhet. Kombinerar man 
funktionerna arrangerar, fi nansierar och producerar med offentligt och offentligt och offentligt privat
huvudmannaskap får man totalt åtta fall. I de fl esta av dessa kan det vara svårt 
att avgöra var det offentliga slutar och det privata börjar. Därmed kan det bli 
svårt att avgöra vilka värden som ska beaktas, vilket sannolikt är till nackdel 
för de mer svårfångade demokrativärdena.

Man kan till och med hävda, som den framstående kapitalisten och numera 
demokratiförkämpen George Soros, att ”marknadsfundamentalismen idag är 
ett större hot mot det öppna samhället än någon totalitär ideologi”. Lämnade 
åt sig själva kommer marknadskrafterna att förstöra det pluralistiska samhället. 
Det har alltid varit statens uppgift att förhindra detta, men det sker inte i den 
globaliserade kapitalismens samhällen. Man kan fråga sig vad som skulle ske 
om vi istället fi ck genomslag för en av den svenska regeringsformens målsätt-
ningar fastslagna i första kapitlets andra paragraf: ”Det allmänna skall verka 
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Offentliga värden 
Det föreligger således två idealtyper för offentlig organisering i västsamhället. 
Den första är demokratistaten som styrs av en komplicerad samling demokra-
tiska och ekonomiska värden. Den andra är ekonomiststaten som styrs av eko-
nomivärden. De offentliga värdena i demokratistaten kan rekonstrueras uti-
från lagstiftningen, förarbeten till lagstiftningen och tillämpningspraxis av 
lagstiftningen. Resultatet är de värden som bör styra den offentliga organise-
ringen och verksamheten, dvs. vårt offentliga etos (fi gur 2).

Demokratistatens offentliga etos är sammansatt av två huvudtyper av värden: 
demokrativärden (med folkmakt, konstitutionalism och offentlig etik) och 
ekonomivärden (med funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet och produk-
tivitet). Ekonomivärdena fi nns i både offentlig och privat verksamhet. Demo-
krativärdena fi nns endast i det offentliga. I demokratistaten är det är inte frågan 
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I det pluralistiska samhället ska styrsystemen maktmässigt balansera varandra. 
Inget system ska tillåtas dominera de övriga. Dock ska det politiska systemet 
vara överordnat i meningen att det ska kunna gå in i situationer av låsning och 
överhuvudtaget bevaka den totala utvecklingen. Verkligheten överensstämmer 
dock inte alltid med detta balanstänkande. Systemen överlappar i varierande 
grad och påverkar varandra. Allt befi nner sig i ständig rörelse. 

Det fi nns alltid tendenser till maktförskjutningar mellan systemen. I den mest 
omfattande maktförskjutningen ”äter” något system upp de övriga. Tendensen 
i västdemokratierna är mycket tydlig. Det ekonomiska systemet övertar de övri-
ga styrsystemen, och det är något som med ökande hastighet har pågått sedan 
1980-talet. Allt mer i samhället diskuteras och värderas i ekonomiska termer. 

Man kan se effekten på en så central roll som medborgaren. Ordet medbor-
gare har i många sammanhang bytts ut mot ordet kund. Och det gäller inte bara 
ordet utan också själva begreppet. Skiftet utgör en allvarlig reducering av en av 
den politiska demokratins mest centrala roller. Medborgaren har en rad vikti-
ga skyldigheter och rättigheter som inte tillkommer kunden. Medborgarna är 
demokratins herrar och har ett gemensamt ansvar för att den fungerar. Kunden 
har en helt annan position och saknar såväl rättigheter som skyldigheter. Hen-
nes enda legitimitet är de penningsummor som hon kan spendera på markna-
den: ju mer pengar, desto större legitimitet. När man betänker att medborgaren 
faktiskt äger de offentliga institutionerna framstår just beteckningen kund som 
ovanligt misslyckad även ur ekonomistisk synvinkel.

Medborgaren har ansvar för den politiska demokratin. Kunden har inte något 
ansvar för företaget. Medborgaren har både rättigheter och skyldigheter i för-
hållande till det offentliga. Kundens relation till företaget avgörs av hennes peng-
ar. En missnöjd kund vänder sig bara till ett nytt företag. När man gör medbor-
garna till kunder är risken att de förvandlas till kravmaskiner med rättigheter 
men inga skyldigheter i relation till det offentliga. Deras enda intresse för det 
offentliga blir att få ut maximal service. Ett livskraftigt demokratiskt system 
förutsätter däremot – i synnerhet enligt ett deltagardemokratiskt synsätt – alla 
medborgarnas intresse och engagemang.

NPM söker reducera statens omfång och makt. Man kan tala om en urholkning 
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de privata vaktbolag som i många avseenden är i färd med att ersätta polisen.
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offentligt och privat lever sida vid sida i samma verksamhet. Kombinerar man 
funktionerna arrangerar, fi nansierar och producerar med offentligt och offentligt och offentligt privat
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att avgöra var det offentliga slutar och det privata börjar. Därmed kan det bli 
svårt att avgöra vilka värden som ska beaktas, vilket sannolikt är till nackdel 
för de mer svårfångade demokrativärdena.

Man kan till och med hävda, som den framstående kapitalisten och numera 
demokratiförkämpen George Soros, att ”marknadsfundamentalismen idag är 
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om att fokusera på en huvudtyp av värden. Båda huvudtyperna uppfattas som 
nödvändiga för att demokratin ska fungera. Samtliga värden måste beaktas av 
alla offentligt verksamma.

Eftersom det i praktiken inte går att maximera samtliga värden samtidigt 
måste aktörerna göra avvägningar mellan dem. Avvägningar kan inte företas 
mellan värden på den höga abstraktionsnivå som återges i fi gur 2. Värdena 
måste först konkretiseras i relation till någon aktuell verksamhet. Nästa pro-
blem är hur organiseringen av den offentliga förvaltningen utformas för att 
passa de olika statstypernas speciella behov. I demokratistaten kontrolleras 
förvaltningen av medborgarna och/eller politikerna. I ekonomiststaten är det 
marknaden som svarar för kontrollen genom kundernas reaktioner. Marknads-
fokuseringen har konsekvenser. Kan inte den aktuella organisationen åstad-
komma önskad service läggs den ned. Administrativ reform blir apolitisk. Ett 
annat problem är att politikerna kan komma att uppfattas som illegitima aktö-
rer som motverkar den effektivitet som marknaden anses skapa.

Under det senaste kvartsseklet har västdemokratiernas värdeuppsättning 
under ekonomismens infl ytande fått en kraftig förskjutning i riktning mot eko-
nomivärdena. Speciellt uppmärksammas kostnadseffektiviteten. Demokrativär-
dena tenderar att försvinna i hanteringen, och när de beaktas är det inte sällan 
i starkt reducerat och förvrängt skick.

Demokrativärdena
Den politiska demokratin i västsamhället består av två huvudkomponenter. 
Den ena är folkmakt (som gäller substans och processer för folkets medverkan). folkmakt (som gäller substans och processer för folkets medverkan). folkmakt
Den andra är konstitutionalism (som omfattar individuella friheter, rättssäker-
het och maktdelning). 

Den politiska demokratin har både en processida och en substanssida (fi gur 3). 
Vilka värden som ska förekomma på respektive sida kan diskuteras. Följande 
uppsättning fi nns det dock ett starkt stöd för. Demokratins processvärden är 
öppenhet, ömsesidighet, diskussion och ansvar. Substansvärdena är jämlikhet, 

frihet, rättvisa och solidaritet. Om de offentliga processerna och besluten mot-
verkar dessa grundläggande värden kan man inte tala om demokratiska beslut. 
När demokratistatens makthavare försöker introducera enskilda NPM-kon-
struktioner i den offentliga verksamheten borde detta ske med hänsyn även till 
demokrativärdena. Det är långt ifrån alltid som detta sker.

Det fi nns ingen sammanhållen NPM-skola parallell med demokratistatens 
offentliga etos. Det fi nns inte heller någon enhetlig inställning till demokratin 
inom NPM-lägret. Följande tre varianter ekonomistisk demokrati har framförts:

1. Den nya företagsamheten uttrycker ”ett nytt intresse för fl exibla, ömsesidiga 
förhållanden och delat ansvar som uttrycks inte som demokratisk teori eller 
som liberalernas välkända värld av rättigheter, utan som en kedja av kontrakt 
och förmedlade utbyten mellan egenföretagande”. 

2. Marknadsmekanismen, dvs. det fria bytet, utgör i sig en demokratisk institu-
tion i den bemärkelsen att den vilar på individens vetorätt. I den individualis-
tiska demokratin ger marknaden en öppning för frivillighet. I den politiska 
sektorn tvingas alla underkasta sig majoritetens beslut. Marknaden kan 
uppfattas som det mest demokratiska sättet att fatta beslut.

3. Demokrati är att välja representanter till beslutsfattande församlingar. Dessa 
ombesörjer sedan ostörda statens uppgifter och står till svars för sina insat-
ser vid nästa val. 

De båda första varianterna faller bort ur diskussionen redan på nivån för nöd-
vändiga demokratiegenskaper. Ingen av dem handlar om gemensamma beslut i 
gemensamma angelägenheter. Jämlikhet är inte relevant som värde, och folk-
makt ger inte mening. Det är alltså inte frågan om demokrati. 

Den tredje varianten kan däremot knytas till en demokratisk diskussion. Den 
handlar om gemensamma beslut i gemensamma angelägenheter, men innehåller 
därutöver ett antal problematiska punkter. Framför allt devalveras demokratins 
värden. Särskilt anmärkningsvärt är det att något så centralt som frihetsbe-
greppet har genomgått en radikal förändring. Frihet omvandlas till valfrihet – 
rätten att stå på olika marknader och välja mellan många olika utbud. Av övriga 
demokrativärden har jämlikhet blivit något rent formellt (alla har en röst vid de jämlikhet blivit något rent formellt (alla har en röst vid de jämlikhet
allmänna valen). Solidaritet saknas helt (ibland framförs en ny solidaritet som 
går ut på att kapitalet tar vägen till tredje världen). Rättvisa begränsas till for-
mell rättssäkerhet: vi är underkastade samma lagar och döms av samma dom-
stolar. Den samlade effekten av denna värdedevalvering blir att demokratin 
töms på innehåll. Urholkar man dessutom staten och släpper in marknadskraf-
terna är det inte längre rimligt att tala om politisk demokrati.
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om att fokusera på en huvudtyp av värden. Båda huvudtyperna uppfattas som 
nödvändiga för att demokratin ska fungera. Samtliga värden måste beaktas av 
alla offentligt verksamma.

Eftersom det i praktiken inte går att maximera samtliga värden samtidigt 
måste aktörerna göra avvägningar mellan dem. Avvägningar kan inte företas 
mellan värden på den höga abstraktionsnivå som återges i fi gur 2. Värdena 
måste först konkretiseras i relation till någon aktuell verksamhet. Nästa pro-
blem är hur organiseringen av den offentliga förvaltningen utformas för att 
passa de olika statstypernas speciella behov. I demokratistaten kontrolleras 
förvaltningen av medborgarna och/eller politikerna. I ekonomiststaten är det 
marknaden som svarar för kontrollen genom kundernas reaktioner. Marknads-
fokuseringen har konsekvenser. Kan inte den aktuella organisationen åstad-
komma önskad service läggs den ned. Administrativ reform blir apolitisk. Ett 
annat problem är att politikerna kan komma att uppfattas som illegitima aktö-
rer som motverkar den effektivitet som marknaden anses skapa.

Under det senaste kvartsseklet har västdemokratiernas värdeuppsättning 
under ekonomismens infl ytande fått en kraftig förskjutning i riktning mot eko-
nomivärdena. Speciellt uppmärksammas kostnadseffektiviteten. Demokrativär-
dena tenderar att försvinna i hanteringen, och när de beaktas är det inte sällan 
i starkt reducerat och förvrängt skick.

Demokrativärdena
Den politiska demokratin i västsamhället består av två huvudkomponenter. 
Den ena är folkmakt (som gäller substans och processer för folkets medverkan). folkmakt (som gäller substans och processer för folkets medverkan). folkmakt
Den andra är konstitutionalism (som omfattar individuella friheter, rättssäker-
het och maktdelning). 

Den politiska demokratin har både en processida och en substanssida (fi gur 3). 
Vilka värden som ska förekomma på respektive sida kan diskuteras. Följande 
uppsättning fi nns det dock ett starkt stöd för. Demokratins processvärden är 
öppenhet, ömsesidighet, diskussion och ansvar. Substansvärdena är jämlikhet, 

frihet, rättvisa och solidaritet. Om de offentliga processerna och besluten mot-
verkar dessa grundläggande värden kan man inte tala om demokratiska beslut. 
När demokratistatens makthavare försöker introducera enskilda NPM-kon-
struktioner i den offentliga verksamheten borde detta ske med hänsyn även till 
demokrativärdena. Det är långt ifrån alltid som detta sker.

Det fi nns ingen sammanhållen NPM-skola parallell med demokratistatens 
offentliga etos. Det fi nns inte heller någon enhetlig inställning till demokratin 
inom NPM-lägret. Följande tre varianter ekonomistisk demokrati har framförts:

1. Den nya företagsamheten uttrycker ”ett nytt intresse för fl exibla, ömsesidiga 
förhållanden och delat ansvar som uttrycks inte som demokratisk teori eller 
som liberalernas välkända värld av rättigheter, utan som en kedja av kontrakt 
och förmedlade utbyten mellan egenföretagande”. 

2. Marknadsmekanismen, dvs. det fria bytet, utgör i sig en demokratisk institu-
tion i den bemärkelsen att den vilar på individens vetorätt. I den individualis-
tiska demokratin ger marknaden en öppning för frivillighet. I den politiska 
sektorn tvingas alla underkasta sig majoritetens beslut. Marknaden kan 
uppfattas som det mest demokratiska sättet att fatta beslut.

3. Demokrati är att välja representanter till beslutsfattande församlingar. Dessa 
ombesörjer sedan ostörda statens uppgifter och står till svars för sina insat-
ser vid nästa val. 

De båda första varianterna faller bort ur diskussionen redan på nivån för nöd-
vändiga demokratiegenskaper. Ingen av dem handlar om gemensamma beslut i 
gemensamma angelägenheter. Jämlikhet är inte relevant som värde, och folk-
makt ger inte mening. Det är alltså inte frågan om demokrati. 

Den tredje varianten kan däremot knytas till en demokratisk diskussion. Den 
handlar om gemensamma beslut i gemensamma angelägenheter, men innehåller 
därutöver ett antal problematiska punkter. Framför allt devalveras demokratins 
värden. Särskilt anmärkningsvärt är det att något så centralt som frihetsbe-
greppet har genomgått en radikal förändring. Frihet omvandlas till valfrihet – 
rätten att stå på olika marknader och välja mellan många olika utbud. Av övriga 
demokrativärden har jämlikhet blivit något rent formellt (alla har en röst vid de jämlikhet blivit något rent formellt (alla har en röst vid de jämlikhet
allmänna valen). Solidaritet saknas helt (ibland framförs en ny solidaritet som 
går ut på att kapitalet tar vägen till tredje världen). Rättvisa begränsas till for-
mell rättssäkerhet: vi är underkastade samma lagar och döms av samma dom-
stolar. Den samlade effekten av denna värdedevalvering blir att demokratin 
töms på innehåll. Urholkar man dessutom staten och släpper in marknadskraf-
terna är det inte längre rimligt att tala om politisk demokrati.
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Den politiska demokratins substansvärden tas ibland inte ens upp till diskus-
sion inom NPM. När det ändå sker ges värdena ett innehåll som är starkt deval-
verat i förhållande till demokratistatens. Ekonomismen lägger beslag på demo-
kratins honnörsord och använder dem till att beteckna företeelser som ibland 
är en ren karikatyr av de ursprungliga betydelserna. 

Den parlamentariska styrningskedjan 
Med ämbetsmän avses de offentligt anställda. Ämbetsmännens position i den 
parlamentariska styrningskedjan – från det att medborgarna gör sitt val och 
uttrycker sin vilja till det att de politiska besluten implementeras – är utomor-
dentligt komplicerad i demokratistaten. Ämbetsmännen måste ta fl era olika hän-
syn som kan komma i konfl ikt med varandra. Komplexiteten i demokratistaten 
är mycket stor. 

Figur 4. Ämbetsmannens relationer i styrningskedjan.

Den övergripande normen utgörs av värdena i vårt offentliga etos. Därutöver 
ska ämbetsmannen på en gång lyda lagen, vara lojal mot överordnade och ta 
hänsyn till samhällsmedlemmarna (fi gur 4). Positionen uttrycks på ett klargö-
rande sätt i följande citat som hämtats från en artikel skriven på 1960-talet av 
en hög svensk ämbetsman: 

Traditionen från många led av föregångare i trogen pliktuppfyllelse har givit
oss i arv känslan av våra skyldigheter mot fosterlandet men på samma gång 
känslan av vår stolta rättighet att vara statsledningens och statsviljans 
oegennyttiga och lojala men självständigt ansvariga tjänare, med uppgift 
att tillämpa gällande lag i lagstiftarens anda men på samma gång se till vad 
som leder till den enskildes bästa. Vi har fått ärva känslan av tjänstemanna-
kallet som en hög uppgift som upprätthållare av samhällsmaskineriet och kallet som en hög uppgift som upprätthållare av samhällsmaskineriet och kallet
förmedlare av statsviljans centrala direktiv i belysning av vår allmänna 
rättsordning.

Om man bortser från det lite ålderdomliga språket kan citatet fortfarande 
stå som en sammanfattning av demokratistatens ämbetsmannaideal. Positio-
nen innebär naturligt att ämbetsmännen har ett ansvar för demokrativärdena. 
Det är lätt att förstå komplexiteten i ämbetsmannens position. Så länge lydnad, 
lojalitet och hänsyn stämmer överens sinsemellan och är förenliga med vårt 
offentliga etos är det inga problem. Men vad sker om de tre relationerna kom-
mer i konfl ikt med varandra och vårt offentliga etos? 

Något generellt svar på denna fråga fi nns inte. Det fordras konkreta fall där 
man kan se effekterna av olika avvägningar. Ämbetsmannen måste i vilket fall 
som helst göra en självständig etisk prövning i konfl iktsituationer. Det duger 
inte att hänvisa till någon annans bedömning. Detta framgår av krigsförbrytaren 
Adolf Eichmanns historia. Han skyllde på sina överordnade: ”Varför skulle jag 
som en obetydlig liten man ha några egna funderingar? Jag fi ck en order från 
mina överordnade och såg varken åt höger eller vänster. Ty det var inte min upp-
gift. Jag hade att lyda.” Sociologen Joakim Israel kommenterar denna stånd-
punkt i sina memoarer:

…det enda som rättfärdigar dödsdomen mot Eichmann och den efterföl-
jande avrättningen var att denne alltid slaviskt lydde lagarna och de order 
han fi ck uppifrån. En viktig aspekt av ondskan är följaktligen, enligt detta 
synsätt, den obetingade och orefl ekterade, av inga tvivel anfäktade lydna-
den mot existerande lagar och förordningar. Detta oberoende av om dessa 
och deras efterföljd står i uppenbar strid med grundläggande moraliska 
värderingar. Blind auktoritetstro, för att inte tala om kadaverlydnad, hin-
drar en person från att överhuvudtaget få moraliska skrupler. Detta i sin 
tur gör att hon till slut går miste om det som är mest karakteristiskt mänsk-
ligt: inlevelsen i andra människors situation och medkänslan.

Förvaltningsetiken är inte isolerad från samhällsutvecklingen i övrigt. Ekono-
mismen för med sig ett skifte i uppfattningen av vad man överhuvudtaget har 
rätt att kräva av människor. En ny moral uppenbarar sig för oss. Denna kan 
t.o.m. visa en viss förståelse för inte minst eliternas oegentligheter. Människors 
felsteg kan ursäktas med att frestelserna ibland blir för stora, som i följande 
citat från en krönika i en stor svensk dagstidning:

Vi kan inte begära att företagsledare, politiker och ombudsmän och deras 
anhöriga – eller för den delen vanliga svenskar – ska vara hederliga och 
moraliskt högtstående om de lever i system som ger starka lockelser att till-
skansa sig privilegier. 
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Traditionen från många led av föregångare i trogen pliktuppfyllelse har givit
oss i arv känslan av våra skyldigheter mot fosterlandet men på samma gång 
känslan av vår stolta rättighet att vara statsledningens och statsviljans 
oegennyttiga och lojala men självständigt ansvariga tjänare, med uppgift 
att tillämpa gällande lag i lagstiftarens anda men på samma gång se till vad 
som leder till den enskildes bästa. Vi har fått ärva känslan av tjänstemanna-
kallet som en hög uppgift som upprätthållare av samhällsmaskineriet och kallet som en hög uppgift som upprätthållare av samhällsmaskineriet och kallet
förmedlare av statsviljans centrala direktiv i belysning av vår allmänna 
rättsordning.

Om man bortser från det lite ålderdomliga språket kan citatet fortfarande 
stå som en sammanfattning av demokratistatens ämbetsmannaideal. Positio-
nen innebär naturligt att ämbetsmännen har ett ansvar för demokrativärdena. 
Det är lätt att förstå komplexiteten i ämbetsmannens position. Så länge lydnad, 
lojalitet och hänsyn stämmer överens sinsemellan och är förenliga med vårt 
offentliga etos är det inga problem. Men vad sker om de tre relationerna kom-
mer i konfl ikt med varandra och vårt offentliga etos? 

Något generellt svar på denna fråga fi nns inte. Det fordras konkreta fall där 
man kan se effekterna av olika avvägningar. Ämbetsmannen måste i vilket fall 
som helst göra en självständig etisk prövning i konfl iktsituationer. Det duger 
inte att hänvisa till någon annans bedömning. Detta framgår av krigsförbrytaren 
Adolf Eichmanns historia. Han skyllde på sina överordnade: ”Varför skulle jag 
som en obetydlig liten man ha några egna funderingar? Jag fi ck en order från 
mina överordnade och såg varken åt höger eller vänster. Ty det var inte min upp-
gift. Jag hade att lyda.” Sociologen Joakim Israel kommenterar denna stånd-
punkt i sina memoarer:

…det enda som rättfärdigar dödsdomen mot Eichmann och den efterföl-
jande avrättningen var att denne alltid slaviskt lydde lagarna och de order 
han fi ck uppifrån. En viktig aspekt av ondskan är följaktligen, enligt detta 
synsätt, den obetingade och orefl ekterade, av inga tvivel anfäktade lydna-
den mot existerande lagar och förordningar. Detta oberoende av om dessa 
och deras efterföljd står i uppenbar strid med grundläggande moraliska 
värderingar. Blind auktoritetstro, för att inte tala om kadaverlydnad, hin-
drar en person från att överhuvudtaget få moraliska skrupler. Detta i sin 
tur gör att hon till slut går miste om det som är mest karakteristiskt mänsk-
ligt: inlevelsen i andra människors situation och medkänslan.

Förvaltningsetiken är inte isolerad från samhällsutvecklingen i övrigt. Ekono-
mismen för med sig ett skifte i uppfattningen av vad man överhuvudtaget har 
rätt att kräva av människor. En ny moral uppenbarar sig för oss. Denna kan 
t.o.m. visa en viss förståelse för inte minst eliternas oegentligheter. Människors 
felsteg kan ursäktas med att frestelserna ibland blir för stora, som i följande 
citat från en krönika i en stor svensk dagstidning:

Vi kan inte begära att företagsledare, politiker och ombudsmän och deras 
anhöriga – eller för den delen vanliga svenskar – ska vara hederliga och 
moraliskt högtstående om de lever i system som ger starka lockelser att till-
skansa sig privilegier. 
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Den politiska demokratins substansvärden tas ibland inte ens upp till diskus-
sion inom NPM. När det ändå sker ges värdena ett innehåll som är starkt deval-
verat i förhållande till demokratistatens. Ekonomismen lägger beslag på demo-
kratins honnörsord och använder dem till att beteckna företeelser som ibland 
är en ren karikatyr av de ursprungliga betydelserna. 

Den parlamentariska styrningskedjan 
Med ämbetsmän avses de offentligt anställda. Ämbetsmännens position i den 
parlamentariska styrningskedjan – från det att medborgarna gör sitt val och 
uttrycker sin vilja till det att de politiska besluten implementeras – är utomor-
dentligt komplicerad i demokratistaten. Ämbetsmännen måste ta fl era olika hän-
syn som kan komma i konfl ikt med varandra. Komplexiteten i demokratistaten 
är mycket stor. 

Figur 4. Ämbetsmannens relationer i styrningskedjan.
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NPM:s alternativ för relationen mellan överordnade (politiker eller förvalt-
ningschefer) och ämbetsmän är en enkel hierarki som brukar kallas principal–
agent-relationen. Idén är att principalen (den överordnade) har ett kontrakt med 
sin agent (den underordnade). Det innebär att ämbetsmannen ska verka för att 
vissa mål uppnås mot att han får en viss belöning. Han är sedan lojal mot den 
överordnade som följer upp med kontroller av att allt fungerar. Idén är att den 
överordnade (styrd av sitt egenintresse) försöker få kontroll över ämbetsman-
nen (också styrd av sitt egenintresse) genom materiella belöningar. 

I principal–agent-konstruktionen försvinner ämbetsmannens självständiga 
ansvar för demokrativärdena. Kvar står endast lojalitetsrelationen till de över-
ordnade. För att principalen verkligen ska vara säker på att få lojalitet måste de 
faktorer som ger ämbetsmannen autonomi, och därmed förutsättningar för 
integritet, avlägsnas. Några instrument i den uppgiften är svag anställnings-
trygghet, befordringsmakt och individuell lönesättning som gör underordnade 
starkt beroende av sina överordnade. Svensk förvaltning har hunnit ett gott 
stycke på den vägen.

Ändå garanteras inte ämbetsmannalojalitet gentemot den överordnade alltid i 
NPM:s system. Medan demokratistatens ämbetsmän handlat efter långsiktiga, 
institutionella och kollektiva stämningar med hög politisk lojalitet, karakteri-
seras NPM-situationen av strategiska, kortfristiga, individuella incitament. 
Ämbetsmän drar omkring och söker efter myndigheter som kan erbjuda det 
bästa kontraktet. Detta kan leda till underminerad politisk kontroll, mindre 
kontinuitet i offentliga institutioner och sämre professionell expertis.

Demokratistaten lägger stor vikt vid jämlikheten mellan samhällsmedlem-
marna. Den offentliga verksamheten saknar motsvarighet till näringslivets goda 
och dåliga kunder med påföljande olika behandling. Detta understryks i reger-
ingsformens första kapitel 9 §: 

Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter 
inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet 
inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. 

Ämbetsmännen som demokratins väktare
Förvaltningen spelar en stor roll i den politiska processen och blir därför en vik-
tig faktor för att bevara den politiska demokratin. Alla offentligt verksamma 
har minst dubbla roller: dels som politiker eller ämbetsman, dels som medborga-
re. Det betyder att de tar med sig medborgarens alla rättigheter och skyldigheter 
in i den offentliga rollen. Därmed kommer ämbetsmannen att få en central roll 
i demokratin. Frågan är om demokratin har någon riktig chans om inte ämbets-
männen ser sig som och agerar som demokratins väktare. Väktarrollen innebär 

inte att ämbetsmännen ska ersätta politikerna. Idén är snarast att de ska fung-
era som katalysator. 

Man kan föreställa sig olika uppgifter i väktarrollen. Följande fyra är mycket 
viktiga:
1. Bevaka att vårt offentliga etos iakttas.
2. Öppna den offentliga verksamheten så att medborgarna och politikerna får 

insyn och påverkansmöjligheter.
3. Alltid se till att den offentliga verksamheten är inriktad på att involvera med-

borgarna och tillgodose deras intressen.
4. Förmedla ett optimalt beslutsunderlag till beslutsfattarna och medborgarna.

Den första uppgiften kräver att ämbetsmännen säger ifrån när de i sin verksam-
het stöter på något som är oetiskt, olagligt eller olämpligt. För detta har de till 
förfogande en stor samling instrument som ska möjliggöra att de får fram sin 
kritik. Bland instrumenten är tre särskilt viktiga och uppmuntras också i lag-
stiftningen. Jag kallar dem för väcka, vissla och viska. Väcka betyder att ämbets-
mannen vänder sig till sin närmaste chef för att lämna synpunkter på någonting 
som är fel. I denna åtgärd fi nns något mycket grundläggande för alla typer av 
organisationer. Att chefer ska lyssna på underordnades synpunkter är nämligen 
ett av ledarskapets fundament. Utan detta kan en organisation aldrig bli anno-
lunda än chefen själv. Vissla betyder att ämbetsmannen går förbi sin närmaste 
chef genom att gå antingen till högre chefer eller kontrollorgan eller till mass-
medierna. Viska betyder att ämbetsmannen lämnar uppgifter för publicering 
anonymt. I detta fall ånjuter han meddelarfrihet, dvs. ledningen har inte rätt att 
efterforska vem som har lämnat uppgifterna.

Detta låter ju instrumentellt och bra. Nu är uppgiften att säga ifrån inte så 
enkel som den omedelbart kan förefalla. Det fi nns ett problem i offentlig för-
valtning som utgör ett allvarligt hot mot den politiska demokratin. Det har 
beskrivits som tystnadens förvaltning. Trots att grundlagen föreskriver yttran-
defrihet för alla medborgare (även politiker och ämbetsmän i tjänsten) och 
ämbetsmännen har rätt att för publicering lämna meddelanden vågar många 
ämbetsmän inte använda sina rättigheter.

Detta betyder att öppenhet, som är ett demokratiskt processvärde, inte alltid 
förekommer i praktiken. Eftersom öppenheten är så central, ett slags demokra-
tins grundbult, ger dess frånvaro problem för övriga demokrativärden. Utan 
öppenhet har man inget att diskutera och ansvarsutkrävande försvåras. Därmed 
påverkas också demokratins substansvärden negativt. Även ekonomivärdena 
kommer att eftersättas. Rationalitetsvärdet i vårt offentliga etos kräver att beslut 
fattas på grundval av korrekt information och saknas sådan går det ut över pro-
duktivitet och kostnadseffektivitet. 
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ett av ledarskapets fundament. Utan detta kan en organisation aldrig bli anno-
lunda än chefen själv. Vissla betyder att ämbetsmannen går förbi sin närmaste 
chef genom att gå antingen till högre chefer eller kontrollorgan eller till mass-
medierna. Viska betyder att ämbetsmannen lämnar uppgifter för publicering 
anonymt. I detta fall ånjuter han meddelarfrihet, dvs. ledningen har inte rätt att 
efterforska vem som har lämnat uppgifterna.

Detta låter ju instrumentellt och bra. Nu är uppgiften att säga ifrån inte så 
enkel som den omedelbart kan förefalla. Det fi nns ett problem i offentlig för-
valtning som utgör ett allvarligt hot mot den politiska demokratin. Det har 
beskrivits som tystnadens förvaltning. Trots att grundlagen föreskriver yttran-
defrihet för alla medborgare (även politiker och ämbetsmän i tjänsten) och 
ämbetsmännen har rätt att för publicering lämna meddelanden vågar många 
ämbetsmän inte använda sina rättigheter.

Detta betyder att öppenhet, som är ett demokratiskt processvärde, inte alltid 
förekommer i praktiken. Eftersom öppenheten är så central, ett slags demokra-
tins grundbult, ger dess frånvaro problem för övriga demokrativärden. Utan 
öppenhet har man inget att diskutera och ansvarsutkrävande försvåras. Därmed 
påverkas också demokratins substansvärden negativt. Även ekonomivärdena 
kommer att eftersättas. Rationalitetsvärdet i vårt offentliga etos kräver att beslut 
fattas på grundval av korrekt information och saknas sådan går det ut över pro-
duktivitet och kostnadseffektivitet. 
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NPM:s alternativ för relationen mellan överordnade (politiker eller förvalt-
ningschefer) och ämbetsmän är en enkel hierarki som brukar kallas principal–
agent-relationen. Idén är att principalen (den överordnade) har ett kontrakt med 
sin agent (den underordnade). Det innebär att ämbetsmannen ska verka för att 
vissa mål uppnås mot att han får en viss belöning. Han är sedan lojal mot den 
överordnade som följer upp med kontroller av att allt fungerar. Idén är att den 
överordnade (styrd av sitt egenintresse) försöker få kontroll över ämbetsman-
nen (också styrd av sitt egenintresse) genom materiella belöningar. 

I principal–agent-konstruktionen försvinner ämbetsmannens självständiga 
ansvar för demokrativärdena. Kvar står endast lojalitetsrelationen till de över-
ordnade. För att principalen verkligen ska vara säker på att få lojalitet måste de 
faktorer som ger ämbetsmannen autonomi, och därmed förutsättningar för 
integritet, avlägsnas. Några instrument i den uppgiften är svag anställnings-
trygghet, befordringsmakt och individuell lönesättning som gör underordnade 
starkt beroende av sina överordnade. Svensk förvaltning har hunnit ett gott 
stycke på den vägen.

Ändå garanteras inte ämbetsmannalojalitet gentemot den överordnade alltid i 
NPM:s system. Medan demokratistatens ämbetsmän handlat efter långsiktiga, 
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Ämbetsmän drar omkring och söker efter myndigheter som kan erbjuda det 
bästa kontraktet. Detta kan leda till underminerad politisk kontroll, mindre 
kontinuitet i offentliga institutioner och sämre professionell expertis.

Demokratistaten lägger stor vikt vid jämlikheten mellan samhällsmedlem-
marna. Den offentliga verksamheten saknar motsvarighet till näringslivets goda 
och dåliga kunder med påföljande olika behandling. Detta understryks i reger-
ingsformens första kapitel 9 §: 

Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter 
inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet 
inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. 

Ämbetsmännen som demokratins väktare
Förvaltningen spelar en stor roll i den politiska processen och blir därför en vik-
tig faktor för att bevara den politiska demokratin. Alla offentligt verksamma 
har minst dubbla roller: dels som politiker eller ämbetsman, dels som medborga-
re. Det betyder att de tar med sig medborgarens alla rättigheter och skyldigheter 
in i den offentliga rollen. Därmed kommer ämbetsmannen att få en central roll 
i demokratin. Frågan är om demokratin har någon riktig chans om inte ämbets-
männen ser sig som och agerar som demokratins väktare. Väktarrollen innebär 

inte att ämbetsmännen ska ersätta politikerna. Idén är snarast att de ska fung-
era som katalysator. 

Man kan föreställa sig olika uppgifter i väktarrollen. Följande fyra är mycket 
viktiga:
1. Bevaka att vårt offentliga etos iakttas.
2. Öppna den offentliga verksamheten så att medborgarna och politikerna får 

insyn och påverkansmöjligheter.
3. Alltid se till att den offentliga verksamheten är inriktad på att involvera med-

borgarna och tillgodose deras intressen.
4. Förmedla ett optimalt beslutsunderlag till beslutsfattarna och medborgarna.

Den första uppgiften kräver att ämbetsmännen säger ifrån när de i sin verksam-
het stöter på något som är oetiskt, olagligt eller olämpligt. För detta har de till 
förfogande en stor samling instrument som ska möjliggöra att de får fram sin 
kritik. Bland instrumenten är tre särskilt viktiga och uppmuntras också i lag-
stiftningen. Jag kallar dem för väcka, vissla och viska. Väcka betyder att ämbets-
mannen vänder sig till sin närmaste chef för att lämna synpunkter på någonting 
som är fel. I denna åtgärd fi nns något mycket grundläggande för alla typer av 
organisationer. Att chefer ska lyssna på underordnades synpunkter är nämligen 
ett av ledarskapets fundament. Utan detta kan en organisation aldrig bli anno-
lunda än chefen själv. Vissla betyder att ämbetsmannen går förbi sin närmaste 
chef genom att gå antingen till högre chefer eller kontrollorgan eller till mass-
medierna. Viska betyder att ämbetsmannen lämnar uppgifter för publicering 
anonymt. I detta fall ånjuter han meddelarfrihet, dvs. ledningen har inte rätt att 
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förvaltningen gör sina röster hörda som det fi nns möjlighet att upptäcka och på 
allvar ta uti med både mindre och större problem i den offentliga verksamheten.

För medborgarna i allmänhet använder vi beteckningen civilkurage för indi-
vider som står upp för sina värden och säger ifrån vid missförhållanden (mot det 
som är oetiskt, olagligt, och olämpligt). Det behövs en särskild beteckning för 
motsvarande fenomen hos ämbetsmannen. Jag kommer att använda termen 
ämbetskurage, som innebär att ämbetsmannen står upp för värdena i vårt 
offentliga etos.

Det ska omedelbart sägas att visslarrollen är utomordentligt vansklig trots 
att lagstiftningens allmänna favoriserande av offentlighet (med tryckfrihet, 
offentlighetsprincipen, yttrandefrihet, meddelarfrihet osv.) borde verka till dess 
fördel. Ett tungt system för repression sätts in mot visslarna. Det inleds med 
marginaliseringsaktiviteter: visslaren är sjuk, notorisk bråkstake, har samar-
betssvårigheter och är förändringsobenägen eller illojal osv. Den forskning som 
behandlar visslare ger en helt annan bild. En sammanfattning av amerikanska 
resultat karakteriserar visslarna på följande sätt:
• De är inte missnöjda anställda.
•  De räknas till de mest produktiva, uppskattade och hängivna medlemmarna
 i sina respektive organisationer.
•  De är normala personer som har ett starkt samvete och tar sitt ansvar på   
 stort allvar.
•  De anpassar sig till organisationens formella mål, identifi erar sig med   
 organisationen och har en stark känsla av professionellt ansvar.
•  De tenderar att vara konservativa, hängivna sitt arbete, tror på systemet   
 och är traditionella och patriotiska.
•  De utsätter gärna sig själva för risker för att befordra det allmänna goda.

Vad visslarna faktiskt representerar spelar emellertid föga roll. Nästa steg i 
repressionsprocessen är utstötningsaktiviteter. Dessa kan börja med tyst ogil-
lande och tillrättavisning, fortsätta med försämrad löneutveckling och karriär 
för att via utfrysning och mobbning nå fram till varning och avsked. Den som 
kommit så långt kan dessutom förvänta sig svårigheter att få nytt jobb, familje-
problem och psykosomatiska problem. Med en mycket lätt karikatyr kan man 
skissera en riktigt obehaglig bild av den totala processen (fi gur 5).

Om det är så att tystnaden efter hand blivit djupare går strängt taget inte att 
visa. Många hävdar att så är fallet. I den offentliga förvaltningen har det i och 
för sig alltid förekommit en viss återhållsamhet. Det har inte varit självklart för 
alla ämbetsmän att säga ifrån, även om de känt till att chefer begått oegentlig-
heter. I denna tystnad fi nns en, som det visar sig, i hög grad berättigad rädsla för 
repressalier. Med de nya konstruktionerna, som den individuella lönesättningen, 
har chefers maktställning avsevärt förstärkts. 

Effekterna går ännu djupare. Människors degradering till ja-sägare medför 
att de förlorar sin integritet, vilket är ytterst farligt. Människor utan integritet 
kan användas till precis vad som helst. En vanlig illustration till påståendet är 
Milgramexperimenten. Dessa föregavs vara ett pedagogiskt experiment där 
försökspersoner skulle ge ”eleven” som svarade fel vad de trodde vara smärt-
samma elektriska stötar för att se om inlärningsförmågan förbättrades. De fl es-
ta fullföljde med stor nit försökets påstådda ambitioner. Experimentet visar hur 
vanliga människor utan onda avsikter kan reagera på ett sjukt sätt i ett bestämt 
sammanhang. 

Verkligheten är förstås inte bättre. Som historien gång på gång demonstrerar 
är avståndet mellan å ena sidan ”vanliga” människor och å andra sidan torte-
rare och massmördare inte stort. Vi kan bara se på den verksamhet som bedrevs 
av Reservpolisbataljon 101 i Polen under andra världskriget. Den stora majori-
teten av bataljonens soldater, som var vanliga, medelålders familjefäder från 
Hamburg, mördade – av allt att döma utan större betänkligheter – mängder av 
oskyldiga och värnlösa människor: barn, kvinnor, åldringar. Soldaterna borde 
förstås ha sagt ifrån och vägrat medverka i mördandet.

Inte heller vardagsversionen av medlöparna och jasägarna är särskilt vacker. 
En pregnant bild av vad som sker ger Åke Ortmark i sin bok Ja-sägarna:

Att tänka fritt är stort, att säga ja är klokast.
Att tänka rätt är klokt, att säga ja blir säkrast.
Att tänka efter är bra, att lyda genast blir säkrast.
Att känna hur vinden blåser är önskvärt, att följa den är nödvändigt.
Att spotta i motvind går inte, i varje fall inte bra.
Att vara briljant är roligt, men inte lönande.
Att vara klok är fi nt, att låta det märkas är dumt.
Att vara dum är klokt.
Att tänka fritt gick inte.
Nejsägaren är en röst från graven.

De som använder någon av de tre åtgärderna väcka, vissla och viska kallas viss-
lare (efter engelska whistle-blower). Visslaren är en roll som är oumbärlig i den 
politiska demokratin. Det är nämligen främst genom att ämbetsmännen inom 

Den onde makt-
havaren handlar
olagligt, oetiskt
olämpligt osv.

Den gode 
ämbetsmannen 
reagerar.

Den gode ämbets-
mannen straffas 
hårt för sin reaktion 
av den onde makt-
havaren och av 
andra.

Den onde makt-
havaren fortsätter
som förut och 
kan ha en fram-
gångsrik karriär. 

Figur 5. Processen för behandling av visslare.

38 39

förvaltningen gör sina röster hörda som det fi nns möjlighet att upptäcka och på 
allvar ta uti med både mindre och större problem i den offentliga verksamheten.

För medborgarna i allmänhet använder vi beteckningen civilkurage för indi-
vider som står upp för sina värden och säger ifrån vid missförhållanden (mot det 
som är oetiskt, olagligt, och olämpligt). Det behövs en särskild beteckning för 
motsvarande fenomen hos ämbetsmannen. Jag kommer att använda termen 
ämbetskurage, som innebär att ämbetsmannen står upp för värdena i vårt 
offentliga etos.

Det ska omedelbart sägas att visslarrollen är utomordentligt vansklig trots 
att lagstiftningens allmänna favoriserande av offentlighet (med tryckfrihet, 
offentlighetsprincipen, yttrandefrihet, meddelarfrihet osv.) borde verka till dess 
fördel. Ett tungt system för repression sätts in mot visslarna. Det inleds med 
marginaliseringsaktiviteter: visslaren är sjuk, notorisk bråkstake, har samar-
betssvårigheter och är förändringsobenägen eller illojal osv. Den forskning som 
behandlar visslare ger en helt annan bild. En sammanfattning av amerikanska 
resultat karakteriserar visslarna på följande sätt:
• De är inte missnöjda anställda.
•  De räknas till de mest produktiva, uppskattade och hängivna medlemmarna
 i sina respektive organisationer.
•  De är normala personer som har ett starkt samvete och tar sitt ansvar på   
 stort allvar.
•  De anpassar sig till organisationens formella mål, identifi erar sig med   
 organisationen och har en stark känsla av professionellt ansvar.
•  De tenderar att vara konservativa, hängivna sitt arbete, tror på systemet   
 och är traditionella och patriotiska.
•  De utsätter gärna sig själva för risker för att befordra det allmänna goda.

Vad visslarna faktiskt representerar spelar emellertid föga roll. Nästa steg i 
repressionsprocessen är utstötningsaktiviteter. Dessa kan börja med tyst ogil-
lande och tillrättavisning, fortsätta med försämrad löneutveckling och karriär 
för att via utfrysning och mobbning nå fram till varning och avsked. Den som 
kommit så långt kan dessutom förvänta sig svårigheter att få nytt jobb, familje-
problem och psykosomatiska problem. Med en mycket lätt karikatyr kan man 
skissera en riktigt obehaglig bild av den totala processen (fi gur 5).

Om det är så att tystnaden efter hand blivit djupare går strängt taget inte att 
visa. Många hävdar att så är fallet. I den offentliga förvaltningen har det i och 
för sig alltid förekommit en viss återhållsamhet. Det har inte varit självklart för 
alla ämbetsmän att säga ifrån, även om de känt till att chefer begått oegentlig-
heter. I denna tystnad fi nns en, som det visar sig, i hög grad berättigad rädsla för 
repressalier. Med de nya konstruktionerna, som den individuella lönesättningen, 
har chefers maktställning avsevärt förstärkts. 

Effekterna går ännu djupare. Människors degradering till ja-sägare medför 
att de förlorar sin integritet, vilket är ytterst farligt. Människor utan integritet 
kan användas till precis vad som helst. En vanlig illustration till påståendet är 
Milgramexperimenten. Dessa föregavs vara ett pedagogiskt experiment där 
försökspersoner skulle ge ”eleven” som svarade fel vad de trodde vara smärt-
samma elektriska stötar för att se om inlärningsförmågan förbättrades. De fl es-
ta fullföljde med stor nit försökets påstådda ambitioner. Experimentet visar hur 
vanliga människor utan onda avsikter kan reagera på ett sjukt sätt i ett bestämt 
sammanhang. 

Verkligheten är förstås inte bättre. Som historien gång på gång demonstrerar 
är avståndet mellan å ena sidan ”vanliga” människor och å andra sidan torte-
rare och massmördare inte stort. Vi kan bara se på den verksamhet som bedrevs 
av Reservpolisbataljon 101 i Polen under andra världskriget. Den stora majori-
teten av bataljonens soldater, som var vanliga, medelålders familjefäder från 
Hamburg, mördade – av allt att döma utan större betänkligheter – mängder av 
oskyldiga och värnlösa människor: barn, kvinnor, åldringar. Soldaterna borde 
förstås ha sagt ifrån och vägrat medverka i mördandet.

Inte heller vardagsversionen av medlöparna och jasägarna är särskilt vacker. 
En pregnant bild av vad som sker ger Åke Ortmark i sin bok Ja-sägarna:

Att tänka fritt är stort, att säga ja är klokast.
Att tänka rätt är klokt, att säga ja blir säkrast.
Att tänka efter är bra, att lyda genast blir säkrast.
Att känna hur vinden blåser är önskvärt, att följa den är nödvändigt.
Att spotta i motvind går inte, i varje fall inte bra.
Att vara briljant är roligt, men inte lönande.
Att vara klok är fi nt, att låta det märkas är dumt.
Att vara dum är klokt.
Att tänka fritt gick inte.
Nejsägaren är en röst från graven.

De som använder någon av de tre åtgärderna väcka, vissla och viska kallas viss-
lare (efter engelska whistle-blower). Visslaren är en roll som är oumbärlig i den 
politiska demokratin. Det är nämligen främst genom att ämbetsmännen inom 
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förvaltningen gör sina röster hörda som det fi nns möjlighet att upptäcka och på 
allvar ta uti med både mindre och större problem i den offentliga verksamheten.

För medborgarna i allmänhet använder vi beteckningen civilkurage för indi-
vider som står upp för sina värden och säger ifrån vid missförhållanden (mot det 
som är oetiskt, olagligt, och olämpligt). Det behövs en särskild beteckning för 
motsvarande fenomen hos ämbetsmannen. Jag kommer att använda termen 
ämbetskurage, som innebär att ämbetsmannen står upp för värdena i vårt 
offentliga etos.

Det ska omedelbart sägas att visslarrollen är utomordentligt vansklig trots 
att lagstiftningens allmänna favoriserande av offentlighet (med tryckfrihet, 
offentlighetsprincipen, yttrandefrihet, meddelarfrihet osv.) borde verka till dess 
fördel. Ett tungt system för repression sätts in mot visslarna. Det inleds med 
marginaliseringsaktiviteter: visslaren är sjuk, notorisk bråkstake, har samar-
betssvårigheter och är förändringsobenägen eller illojal osv. Den forskning som 
behandlar visslare ger en helt annan bild. En sammanfattning av amerikanska 
resultat karakteriserar visslarna på följande sätt:
• De är inte missnöjda anställda.
•  De räknas till de mest produktiva, uppskattade och hängivna medlemmarna
 i sina respektive organisationer.
•  De är normala personer som har ett starkt samvete och tar sitt ansvar på   
 stort allvar.
•  De anpassar sig till organisationens formella mål, identifi erar sig med   
 organisationen och har en stark känsla av professionellt ansvar.
•  De tenderar att vara konservativa, hängivna sitt arbete, tror på systemet   
 och är traditionella och patriotiska.
•  De utsätter gärna sig själva för risker för att befordra det allmänna goda.

Vad visslarna faktiskt representerar spelar emellertid föga roll. Nästa steg i 
repressionsprocessen är utstötningsaktiviteter. Dessa kan börja med tyst ogil-
lande och tillrättavisning, fortsätta med försämrad löneutveckling och karriär 
för att via utfrysning och mobbning nå fram till varning och avsked. Den som 
kommit så långt kan dessutom förvänta sig svårigheter att få nytt jobb, familje-
problem och psykosomatiska problem. Med en mycket lätt karikatyr kan man 
skissera en riktigt obehaglig bild av den totala processen (fi gur 5).

Om det är så att tystnaden efter hand blivit djupare går strängt taget inte att 
visa. Många hävdar att så är fallet. I den offentliga förvaltningen har det i och 
för sig alltid förekommit en viss återhållsamhet. Det har inte varit självklart för 
alla ämbetsmän att säga ifrån, även om de känt till att chefer begått oegentlig-
heter. I denna tystnad fi nns en, som det visar sig, i hög grad berättigad rädsla för 
repressalier. Med de nya konstruktionerna, som den individuella lönesättningen, 
har chefers maktställning avsevärt förstärkts. 

Effekterna går ännu djupare. Människors degradering till ja-sägare medför 
att de förlorar sin integritet, vilket är ytterst farligt. Människor utan integritet 
kan användas till precis vad som helst. En vanlig illustration till påståendet är 
Milgramexperimenten. Dessa föregavs vara ett pedagogiskt experiment där 
försökspersoner skulle ge ”eleven” som svarade fel vad de trodde vara smärt-
samma elektriska stötar för att se om inlärningsförmågan förbättrades. De fl es-
ta fullföljde med stor nit försökets påstådda ambitioner. Experimentet visar hur 
vanliga människor utan onda avsikter kan reagera på ett sjukt sätt i ett bestämt 
sammanhang. 

Verkligheten är förstås inte bättre. Som historien gång på gång demonstrerar 
är avståndet mellan å ena sidan ”vanliga” människor och å andra sidan torte-
rare och massmördare inte stort. Vi kan bara se på den verksamhet som bedrevs 
av Reservpolisbataljon 101 i Polen under andra världskriget. Den stora majori-
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Medan detta pågår med mer eller mindre explicit stöd från ledningen är det 
antingen tyst i omgivningen eller så medverkar arbetskamraterna och andra 
aktivt i mobbningen. De som försöker stödja visslaren riskerar att själva bli 
utsatta för marginalisering och utstötning. Tystnad i förvaltningen är i första 
hand ett ledningsproblem. Ska man kunna utnyttja ämbetsmännens kreativitet 
är det nödvändigt att yttrandefriheten fungerar i myndigheterna. I dagsläget är 
det dessvärre inte alls på det sättet. Sättet att behandla visslare kan följas genom 
årtusenden.

Redan i Iliaden fi nns en bra illustration när siaren Kalchas vid Troja vädjar 
till Achillevs för skydd mot Agamennon när han tänker avslöja att det är den-
nes beteende som vänt gudarna mot grekerna:

Du vill väl ha en förklaring av mig, du gudarnas älskling, 
varför han vredgas den mäktige gud som skjuter från fjärran.
Gott, jag skall säga dig det. Men lova och svär mig då heligt
att du försvarar mig villigt sen, med din arm och din tunga!
Säkert kommer en man som är mäktig och härskar i Argos,
en alla greker lyder nu, att bli rasande på mig.
Och när en kung fattar hat mot en undersåte är alltid
han den starkaste; visst kan han svälja gallan för stunden
men i hans hjärta är agget kvar tills tiden är inne
och han tar hämnd. Tänk efter väl – vill du bistå mig ändå?
(Ingvar Björkesons tolkning 1999)

Sannolikt fi nns det en genetisk grund för den vidriga behandlingen av visslare 
från både överordnades och arbetskamraters sida. I de små fl ockar av jägare/
samlare som drog fram genom tillvaron under några hundratusen år (årmiljo-
ner om man går till människovarelser före Homo sapiens) fanns det inte utrym-
me för avvikelser i någon riktning. Avvikare straffades hårt. Detta skulle möj-
ligen kunna förklara varför den specifi ka behandlingen av visslare är så univer-
sell och ihärdig.

Kan man ändå kräva att ämbetsmän och andra i det demokratiska samhäl-
let ska säga ifrån? Jag kan inte föreställa mig något annat svar än JA. Annars 
fi nns det inte mycket hopp för demokratin. Det är systemet som måste ändras 
även om den enda vägen skulle vara att man dömer ett par höga chefer till fäng-
else i några år för brott mot demokratin, dvs. sådant som förhindrande av ytt-
randefrihet, meddelarfrihet osv. Förhoppningsvis blir det bättre sedan.

Slutkommentar
Var fi nns makten i den begynnande majoritetsekonomismens samhälle och var 
vill de politiska makthavarna placera den? Om detta föreligger vanligtvis ingen 
diskussion vilket i sig kan vara ett kriterium på att något inte är som det borde 
vara. Om man ständigt skär ned den offentliga organisationen och dessutom är 
negativ mot fackföreningar och intresseorganisationer från civilsamhället åter-
står det bara en organisationstyp med förmåga att utöva makt i samhället, 
nämligen det globaliserade storföretaget. Det är storföretagen som på ett avgö-
rande sätt kan utöva makt gentemot de atomiserade medborgarna, utan att för 
den skull kunna svara för en enhetlig samhällsstyrning. Att konsumenter på 
olika marknader skulle ha någon reell makt över den samlade företagsamheten 
faller på sin egen orimlighet. Det är i detta perspektiv som bedömningen av eko-
nomismens demokratisyn ska göras.

Vad blir effekterna av ekonomismens intåg i det offentliga? Sociologen Pierre 
Bourdieu ser ett övergripande politiskt syfte i den nyliberala expansionen. Han 
bygger sin uppfattning på att den neoklassiska modellen knappast kan ha någon 
övertygelsekraft i sin argumentation. Istället sammanför den ekonomiska, 
politiska och sociala krafter som representerar en väldig makt och förenar med 
dessa sin symboliska kraft: ”I namn av detta vetenskapliga program, överfört 
till en plan för politisk handling, är ett väldigt politiskt projekt på väg, fastän politiskt projekt på väg, fastän politiskt projekt
dess status som sådant förnekas då det framstår som rent negativt. Detta pro-
jekt syftar till att skapa sådana förhållanden under vilka ’teorin’ kan realiseras 
och fungera: ett program för det metodiska förstörandet av gemenskaper.”

Även om det som Bourdieu beskriver inte skulle vara ett syfte hos NPM:s 
anhängare (som ju inte utgör en monolit med gemensamma avsikter) kan det 
mycket väl vara en effekt av deras samlade åtgärder. Vad fi nns det för motme-effekt av deras samlade åtgärder. Vad fi nns det för motme-effekt
del? Sociologen Zygmunt Bauman tvekar inte om vart vi måste vända oss för att 
få hjälp:

Vi tenderar att vara stolta över det som vi kanske skulle skämmas för, att 
leva i den ’post-ideologiska’ eller ’post-utopiska’ eran, att inte bekymra 
oss för någon sammanhållen vision av det goda samhället och att ha sålt ut 
oron över det offentliga goda för att söka efter privat tillfredsställelse. Och 
ändå, om vi stannar till för att tänka efter varför jakten på lyckan oftast 
misslyckas med att uppnå vad vi hoppades… – så kommer vi inte långt 
utan att hämta hem från exilen idéer som det offentliga goda, det goda 
samhället, rättfärdighet, rättvisa osv. – sådana idéer som inte ger mening 
om de inte bevakas och vårdas i sällskap med andra. 
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mycket väl vara en effekt av deras samlade åtgärder. Vad fi nns det för motme-effekt av deras samlade åtgärder. Vad fi nns det för motme-effekt
del? Sociologen Zygmunt Bauman tvekar inte om vart vi måste vända oss för att 
få hjälp:

Vi tenderar att vara stolta över det som vi kanske skulle skämmas för, att 
leva i den ’post-ideologiska’ eller ’post-utopiska’ eran, att inte bekymra 
oss för någon sammanhållen vision av det goda samhället och att ha sålt ut 
oron över det offentliga goda för att söka efter privat tillfredsställelse. Och 
ändå, om vi stannar till för att tänka efter varför jakten på lyckan oftast 
misslyckas med att uppnå vad vi hoppades… – så kommer vi inte långt 
utan att hämta hem från exilen idéer som det offentliga goda, det goda 
samhället, rättfärdighet, rättvisa osv. – sådana idéer som inte ger mening 
om de inte bevakas och vårdas i sällskap med andra. 
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Medan detta pågår med mer eller mindre explicit stöd från ledningen är det 
antingen tyst i omgivningen eller så medverkar arbetskamraterna och andra 
aktivt i mobbningen. De som försöker stödja visslaren riskerar att själva bli 
utsatta för marginalisering och utstötning. Tystnad i förvaltningen är i första 
hand ett ledningsproblem. Ska man kunna utnyttja ämbetsmännens kreativitet 
är det nödvändigt att yttrandefriheten fungerar i myndigheterna. I dagsläget är 
det dessvärre inte alls på det sättet. Sättet att behandla visslare kan följas genom 
årtusenden.

Redan i Iliaden fi nns en bra illustration när siaren Kalchas vid Troja vädjar 
till Achillevs för skydd mot Agamennon när han tänker avslöja att det är den-
nes beteende som vänt gudarna mot grekerna:

Du vill väl ha en förklaring av mig, du gudarnas älskling, 
varför han vredgas den mäktige gud som skjuter från fjärran.
Gott, jag skall säga dig det. Men lova och svär mig då heligt
att du försvarar mig villigt sen, med din arm och din tunga!
Säkert kommer en man som är mäktig och härskar i Argos,
en alla greker lyder nu, att bli rasande på mig.
Och när en kung fattar hat mot en undersåte är alltid
han den starkaste; visst kan han svälja gallan för stunden
men i hans hjärta är agget kvar tills tiden är inne
och han tar hämnd. Tänk efter väl – vill du bistå mig ändå?
(Ingvar Björkesons tolkning 1999)

Sannolikt fi nns det en genetisk grund för den vidriga behandlingen av visslare 
från både överordnades och arbetskamraters sida. I de små fl ockar av jägare/
samlare som drog fram genom tillvaron under några hundratusen år (årmiljo-
ner om man går till människovarelser före Homo sapiens) fanns det inte utrym-
me för avvikelser i någon riktning. Avvikare straffades hårt. Detta skulle möj-
ligen kunna förklara varför den specifi ka behandlingen av visslare är så univer-
sell och ihärdig.

Kan man ändå kräva att ämbetsmän och andra i det demokratiska samhäl-
let ska säga ifrån? Jag kan inte föreställa mig något annat svar än JA. Annars 
fi nns det inte mycket hopp för demokratin. Det är systemet som måste ändras 
även om den enda vägen skulle vara att man dömer ett par höga chefer till fäng-
else i några år för brott mot demokratin, dvs. sådant som förhindrande av ytt-
randefrihet, meddelarfrihet osv. Förhoppningsvis blir det bättre sedan.

Slutkommentar
Var fi nns makten i den begynnande majoritetsekonomismens samhälle och var 
vill de politiska makthavarna placera den? Om detta föreligger vanligtvis ingen 
diskussion vilket i sig kan vara ett kriterium på att något inte är som det borde 
vara. Om man ständigt skär ned den offentliga organisationen och dessutom är 
negativ mot fackföreningar och intresseorganisationer från civilsamhället åter-
står det bara en organisationstyp med förmåga att utöva makt i samhället, 
nämligen det globaliserade storföretaget. Det är storföretagen som på ett avgö-
rande sätt kan utöva makt gentemot de atomiserade medborgarna, utan att för 
den skull kunna svara för en enhetlig samhällsstyrning. Att konsumenter på 
olika marknader skulle ha någon reell makt över den samlade företagsamheten 
faller på sin egen orimlighet. Det är i detta perspektiv som bedömningen av eko-
nomismens demokratisyn ska göras.

Vad blir effekterna av ekonomismens intåg i det offentliga? Sociologen Pierre 
Bourdieu ser ett övergripande politiskt syfte i den nyliberala expansionen. Han 
bygger sin uppfattning på att den neoklassiska modellen knappast kan ha någon 
övertygelsekraft i sin argumentation. Istället sammanför den ekonomiska, 
politiska och sociala krafter som representerar en väldig makt och förenar med 
dessa sin symboliska kraft: ”I namn av detta vetenskapliga program, överfört 
till en plan för politisk handling, är ett väldigt politiskt projekt på väg, fastän politiskt projekt på väg, fastän politiskt projekt
dess status som sådant förnekas då det framstår som rent negativt. Detta pro-
jekt syftar till att skapa sådana förhållanden under vilka ’teorin’ kan realiseras 
och fungera: ett program för det metodiska förstörandet av gemenskaper.”
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I alla verksamheter som involverar människor är moralen viktig. Detta gäller för 
privata organisationer och företag; de ingår avtal med sina kunder, de anställer 
folk, de etablerar sig på vissa platser etc. Hur detta görs har oerhört stor betydelse 
för hur man lyckas med verksamheten. Privata organisationer har dessutom idag 
en större del av sitt kapital i immateriella tillgångar som t.ex. varumärke och 
goodwill, och blir därmed mer beroende av ett riktigt hanterande av moraliska 
frågor så att man undviker skandaler som kan bli mycket kostsamma. Men den 
offentliga sektorn är ännu mer känslig. Statliga och kommunala myndigheter 
och organisationer grundar hela sin existens på principer. Skolor har vi eftersom 
vi vill utbilda våra barn, sjukhus eftersom vi vill ta hand om de sjuka, militär 
har vi eftersom vi vill försvara landet, etc. Handlande som motarbetar eller som 
bara misslyckas att följa de offentliga organisationernas grundprinciper, kan 
bli ödesdigert för myndigheten och förödande för anställda och medborgare.

Syftet med detta kapitel är inte att diskutera varför det uppstår moraliska 
problem i den offentliga sektorn eller varför dessa problem är viktiga för de 
inblandade organisationerna, för samhället och för medborgarna. Dessa frågor 
har redan behandlats ingående tidigare, de diskuteras mycket idag och kommer 
säkert att dra till sig intresse även i framtiden. Och alla är vi nog ganska över-
ens om att dessa frågor är viktiga. Därför vill jag här istället ställa frågan om 
det är något som kan göras för att ta hand om verkliga moraliska problem i den 
offentliga sektorns vardagsverksamhet, och i så fall vad det är som kan göras. 
Kan vi t.ex. bli bättre på att hantera moraliska problem? Kan vi lära oss att hitta 
lösningar till moraliska problem som fungerar bra för alla inblandade parter? 
Och hur skulle vi konkret kunna gå till väga för att förvärva en sådan förmåga?

Spontant tror vi ofta att felaktiga beslut och handlande hos personer, grupper 
och organisationer beror på bristande moral hos dem; att man inte har goda 
avsikter, att man inte är ärlig, att man är hänsynslös och samvetslös etc. Då lig-
ger det nära till hands att tro att problemet kan lösas genom överföring av god 
moral, t.ex. genom karaktärsutveckling, genom att skaffa samvetsgranna, kär-
leksfulla och ansvarsfulla ledare, genom att uppfostra goda medarbetare o.dyl.

Man kan inte påstå att liknande åtgärder inte har någon effekt alls. Men är 
de tillräckliga? Kan man göra människor och organisationer ärligare och mora-
liskt bättre genom sådana åtgärder? Det fi nns många som tror det och som ser 
det som den enda vägen. Andra anser inte att man kan åstadkomma någon håll-
bar förbättring med sådana medel. Men trots att frågan om den ”gode besluts-
fattaren” är den som lyfts fram mest anser jag inte att det är den vi bör rikta all 
vår uppmärksamhet på, åtminstone inte i detta kapitel. Inom den offentliga 
sektorn vill säkert alla verka för demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Men 
hur omsätter man dessa principer i handling? Vad gör man när de står i konfl ikt 
med varandra i en konkret situation? Att vara en god person eller organisation 
i den offentliga sektorn, dvs. att verkligen tro på demokrati, rättssäkerhet och 
effektivitet, räcker inte långt i det riktiga livet där det alltför ofta uppstår kon-
fl ikter mellan saker som är lika goda eller lika onda. Även om man lyckas göra 
människor och organisationer till högre stående moraliska väsen betyder det 
inte alls att de kommer att veta lösningarna på de moraliska problem de kom-
mer att möta i sin vardag. Och vad gör de då?

Det fi nns naturligtvis situationer där man har fullständigt klart för sig vad 
som är rätt eller fel att göra. Om detta fungerar när det tillämpas så fi nns det 
inga problem. Men vad händer när man inte vet vad som är rätt att göra? När 
man tvekar, när man tvivlar, när man inte vågar? Eller vad händer när man 
överhuvudtaget inte uppfattar konfl ikten, när man inte varseblir det moraliska 
problemet, när man tar för givet att tidigare sätt att hantera moraliska problem 
fungerar även nu?

Den goda personen, den goda organisationen och de rätta principerna är inte 
alls tillräckligt. Man måste veta hur man skall omvandla sina principer till 
praktisk handling. En mycket signifi kant del i etisk problemlösning och etiskt 
handlade är alltså personers och organisationers förmåga att hantera moralis-
ka problem på rätt sätt. Detta är en viktig förutsättning för beslutsfattaren att 
hitta lösningar i överensstämmelse med sin organisations principer, med sina 
personliga värderingar, och med alla andra inblandades intressen.

Att hantera moraliska problem är svårt
Vi människor har svårt att lösa problem. Med problem menas här att våra kun-
skaper inte räcker till för att hantera en situation. Vi försöker då att få tag på 
lösningen genom olika sätt; några sätt har vi bättre kontroll över och några har 
vi mindre kontroll över. Inom psykologisk forskning har man undersökt våra 
sätt att lösa problem i en enorm mängd studier. Slutsatsen är att det fi nns en rad 
förhållanden som gör det svårt för oss att hitta de bästa lösningarna. Vi tänker 
inte gärna logiskt, systematiskt och självkritiskt. Vi föredrar att använda tum-
regler, vi försöker hitta genvägar, vi vill gärna följa efter andra, och vi kan inte 
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man tvekar, när man tvivlar, när man inte vågar? Eller vad händer när man 
överhuvudtaget inte uppfattar konfl ikten, när man inte varseblir det moraliska 
problemet, när man tar för givet att tidigare sätt att hantera moraliska problem 
fungerar även nu?

Den goda personen, den goda organisationen och de rätta principerna är inte 
alls tillräckligt. Man måste veta hur man skall omvandla sina principer till 
praktisk handling. En mycket signifi kant del i etisk problemlösning och etiskt 
handlade är alltså personers och organisationers förmåga att hantera moralis-
ka problem på rätt sätt. Detta är en viktig förutsättning för beslutsfattaren att 
hitta lösningar i överensstämmelse med sin organisations principer, med sina 
personliga värderingar, och med alla andra inblandades intressen.

Att hantera moraliska problem är svårt
Vi människor har svårt att lösa problem. Med problem menas här att våra kun-
skaper inte räcker till för att hantera en situation. Vi försöker då att få tag på 
lösningen genom olika sätt; några sätt har vi bättre kontroll över och några har 
vi mindre kontroll över. Inom psykologisk forskning har man undersökt våra 
sätt att lösa problem i en enorm mängd studier. Slutsatsen är att det fi nns en rad 
förhållanden som gör det svårt för oss att hitta de bästa lösningarna. Vi tänker 
inte gärna logiskt, systematiskt och självkritiskt. Vi föredrar att använda tum-
regler, vi försöker hitta genvägar, vi vill gärna följa efter andra, och vi kan inte 
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I alla verksamheter som involverar människor är moralen viktig. Detta gäller för 
privata organisationer och företag; de ingår avtal med sina kunder, de anställer 
folk, de etablerar sig på vissa platser etc. Hur detta görs har oerhört stor betydelse 
för hur man lyckas med verksamheten. Privata organisationer har dessutom idag 
en större del av sitt kapital i immateriella tillgångar som t.ex. varumärke och 
goodwill, och blir därmed mer beroende av ett riktigt hanterande av moraliska 
frågor så att man undviker skandaler som kan bli mycket kostsamma. Men den 
offentliga sektorn är ännu mer känslig. Statliga och kommunala myndigheter 
och organisationer grundar hela sin existens på principer. Skolor har vi eftersom 
vi vill utbilda våra barn, sjukhus eftersom vi vill ta hand om de sjuka, militär 
har vi eftersom vi vill försvara landet, etc. Handlande som motarbetar eller som 
bara misslyckas att följa de offentliga organisationernas grundprinciper, kan 
bli ödesdigert för myndigheten och förödande för anställda och medborgare.

Syftet med detta kapitel är inte att diskutera varför det uppstår moraliska 
problem i den offentliga sektorn eller varför dessa problem är viktiga för de 
inblandade organisationerna, för samhället och för medborgarna. Dessa frågor 
har redan behandlats ingående tidigare, de diskuteras mycket idag och kommer 
säkert att dra till sig intresse även i framtiden. Och alla är vi nog ganska över-
ens om att dessa frågor är viktiga. Därför vill jag här istället ställa frågan om 
det är något som kan göras för att ta hand om verkliga moraliska problem i den 
offentliga sektorns vardagsverksamhet, och i så fall vad det är som kan göras. 
Kan vi t.ex. bli bättre på att hantera moraliska problem? Kan vi lära oss att hitta 
lösningar till moraliska problem som fungerar bra för alla inblandade parter? 
Och hur skulle vi konkret kunna gå till väga för att förvärva en sådan förmåga?

Spontant tror vi ofta att felaktiga beslut och handlande hos personer, grupper 
och organisationer beror på bristande moral hos dem; att man inte har goda 
avsikter, att man inte är ärlig, att man är hänsynslös och samvetslös etc. Då lig-
ger det nära till hands att tro att problemet kan lösas genom överföring av god 
moral, t.ex. genom karaktärsutveckling, genom att skaffa samvetsgranna, kär-
leksfulla och ansvarsfulla ledare, genom att uppfostra goda medarbetare o.dyl.

Man kan inte påstå att liknande åtgärder inte har någon effekt alls. Men är 
de tillräckliga? Kan man göra människor och organisationer ärligare och mora-
liskt bättre genom sådana åtgärder? Det fi nns många som tror det och som ser 
det som den enda vägen. Andra anser inte att man kan åstadkomma någon håll-
bar förbättring med sådana medel. Men trots att frågan om den ”gode besluts-
fattaren” är den som lyfts fram mest anser jag inte att det är den vi bör rikta all 
vår uppmärksamhet på, åtminstone inte i detta kapitel. Inom den offentliga 
sektorn vill säkert alla verka för demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Men 
hur omsätter man dessa principer i handling? Vad gör man när de står i konfl ikt 
med varandra i en konkret situation? Att vara en god person eller organisation 
i den offentliga sektorn, dvs. att verkligen tro på demokrati, rättssäkerhet och 
effektivitet, räcker inte långt i det riktiga livet där det alltför ofta uppstår kon-
fl ikter mellan saker som är lika goda eller lika onda. Även om man lyckas göra 
människor och organisationer till högre stående moraliska väsen betyder det 
inte alls att de kommer att veta lösningarna på de moraliska problem de kom-
mer att möta i sin vardag. Och vad gör de då?

Det fi nns naturligtvis situationer där man har fullständigt klart för sig vad 
som är rätt eller fel att göra. Om detta fungerar när det tillämpas så fi nns det 
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släppa lösningar som vi vet har fungerat utmärkt tidigare. Fördelen med det är 
att vi sparar tid och resurser och vi undviker osäkerhet och ångest. Om det 
fungerar – och vi vet ju att det brukar göra det i de allra fl esta fall – så varför inte 
chansa och vinna mycket genom att inte vara systematiska och heltäckande i 
vår problemlösning och vårt beslutsfattande?

Detta gäller alla slags problem, logiska, tekniska, men även moraliska pro-
blem. Skillnaden med moraliska problemen är de är mycket svårare att lösa 
jämfört med t.ex. tekniska problem. Moraliska problem har speciella egenska-
per som skapar fl er hinder för det kritiska och systematiska tänkandet.

När man står inför ett moraliskt problem är det svårt att avgöra vilken lös-
ning som är fel och vilken som är rätt. Detta kan också vara nog så komplicerat 
med tekniska problem men hos moraliska problem brukar konfl ikten vara 
mycket starkare. Det fi nns olika uppfattningar om vad som är rätt, t.ex. mellan 
anställda och arbetsgivare, mellan den enskilde medborgaren och regelverket, 
mellan föräldrar och barn. Inte bara olika grupper har sin egen defi nition av 
rätt och fel men också inom en och samma person kan det fi nnas konfl ikt mel-
lan rätt och fel, när personen i fråga hamnar i ett moraliskt dilemma. De mora-
liska konfl ikternas och dilemmanas motsatta poler stödjer sig för det mesta på 
mycket goda argument, vilket gör det svårt, mycket svårare jämfört med andra 
slags problem, att veta vilken som är den bästa lösningen att sträva efter.

Lösningar till moraliska problem kan också vara kontroversiella. Inte nog 
med att man inte vet vilken som vore den rätta lösningen. Ibland inser man att 
det vore rätt att gå emot en god princip för att upprätthålla en annan lika god 
princip. Vita lögner är kanske ett bra exempel. Men det fi nns allvarligare situa-
tioner som kräver att man går in i mer avancerade dubbelspel just för att rädda 
något som är mycket viktigt. Till exempel ett fall av slarvig sophantering i en 
miljövårdande myndighet, som i sig inte behöver vara så skadligt för miljön, 
kan om det kommer till allmänhetens kännedom tolkas som att det är fritt fram 
för alla att göra så, vilket vore mycket dåligt för miljön. Så kanske det vore 
moraliskt rätt att låtsas som om det aldrig hade hänt. Det verkar som om dub-
belmoral ibland kan vara moraliskt rätt, vilket naturligtvis komplicerar den 
moraliska lösningen ytterligare.

Psykologisk forskning har visat att om man blandar in känslor i en problem-
lösningsprocess försvåras lösningen. Verkliga moraliska problem är nästan per 
defi nition kopplade till starka känslor. Detta beror till en del på de olika upp-
fattningarna om rätt och fel, men också på ångesten som framkallas av det 
osäkra läget inför en moralisk konfl ikt och på insikten att det som tidigare bru-
kade vara rätt, eller fel inte längre är det. Moraliska problem ställer en inför 
känslomässigt svåra avgöranden som i sig komplicerar problemlösningen och 
gör den mycket svårare.

När det gäller lösningar till tekniska problem är vi nästan alltid medvetna 
om metodens betydelse för att värdera sanningshalten i lösningen. När vi vill 
veta om lösningen till ett tekniskt problem är rätt eller fel är regeln den att vi 
fokuserar på hur problemet har lösts snarare än på innehållet i lösningen. Den 
påtänkta lösningen skall undersökas metodologiskt. Men får vi en lösning till 
ett moraliskt problem presenterat för oss så brukar vi istället reagera på själva 
innehållet. Gillar vi det är vi beredda att se det som rätt. Gillar vi det inte så 
tycker vi att det är fel. Om det t.ex. handlar om att demokrati är rätt eller om att 
tortyr är fel, har vi svårt att ställa frågor om hur man kommit fram till en sådan 
slutsats, om vilka studier som ligger bakom, vilka teoretiska hypoteser och argu-
ment som stöder resonemanget, vilka experiment som har gjorts, vilka metoder 
som har tillämpats, och vilka statistiska analyser som har använts. När det gäl-
ler moral känner vi direkt vad som är rätt och fel utan att analysera oss fram till 
det. Och kan vi inte lätt skilja mellan processen att nå en lösning och lösning-
ens innehåll så blir det mycket svårt att lösa det moraliska problemet.

Det är alltså svårt för oss att lösa problem överhuvudtaget, men det är mycket 
svårare att lösa moraliska problem. Människor behöver särskilda färdigheter 
för att hantera problem och för att hitta de rätta lösningarna, dvs. skapa den 
kunskap som behövs. Syftet med utbildning och skolväsende i vårt samhälle är 
inte alls att överföra färdiga lösningar utan att träna deltagarnas förmåga att 
använda lämpliga metoder så att de själva hittar de rätta lösningarna. Borde det 
inte vara så även när det gäller moral, givet att de moraliska problemen är så 
mycket mer komplicerade och att deras lösningar mycket mindre självklara?

Organisationer har svårt att hantera moraliska problem
Samarbete i grupper och organisationer hjälper oss att lösa många av våra pro-
blem. De är till för det och de uppfyller för det mesta sitt syfte. I grupper kan man 
hjälpas åt för att hitta lösningar och skapa ny fungerande kunskap. Detta kan vi 
se även hos djur som lever i fl ock och som t.ex. varnar varandra vid fara, eller i 
vetenskapssamhället som faktiskt grundar sig på forskarnas insikt att det vore 
omöjligt att hitta sanningen om man inte kritiskt granskar och rättar varandra. 
Utan samarbete i grupper och organisationer skulle det vara omöjligt att hitta de 
rätta lösningarna till många av våra problem. Men i grupper och organisationer 
uppstår vissa fenomen som faktiskt kan sätta svåra hinder i vägen för det kritis-
ka och systematiska tänkandet, och som kan försvåra öppenhet och dialog.

Vi vet från socialpsykologisk forskning att människor gömmer sig bakom var-
andra och att de bara anstränger sig hälften så mycket i grupp jämfört med när 
de utför en uppgift själva. I stora grupper, i folksamlingar, kan också mycket av 
hämningarna brista och personer kan begå handlingar som skulle vara otänk-
bara om de inte var en del av massan. Konformism är också något som lätt kan 
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kunskap som behövs. Syftet med utbildning och skolväsende i vårt samhälle är 
inte alls att överföra färdiga lösningar utan att träna deltagarnas förmåga att 
använda lämpliga metoder så att de själva hittar de rätta lösningarna. Borde det 
inte vara så även när det gäller moral, givet att de moraliska problemen är så 
mycket mer komplicerade och att deras lösningar mycket mindre självklara?

Organisationer har svårt att hantera moraliska problem
Samarbete i grupper och organisationer hjälper oss att lösa många av våra pro-
blem. De är till för det och de uppfyller för det mesta sitt syfte. I grupper kan man 
hjälpas åt för att hitta lösningar och skapa ny fungerande kunskap. Detta kan vi 
se även hos djur som lever i fl ock och som t.ex. varnar varandra vid fara, eller i 
vetenskapssamhället som faktiskt grundar sig på forskarnas insikt att det vore 
omöjligt att hitta sanningen om man inte kritiskt granskar och rättar varandra. 
Utan samarbete i grupper och organisationer skulle det vara omöjligt att hitta de 
rätta lösningarna till många av våra problem. Men i grupper och organisationer 
uppstår vissa fenomen som faktiskt kan sätta svåra hinder i vägen för det kritis-
ka och systematiska tänkandet, och som kan försvåra öppenhet och dialog.

Vi vet från socialpsykologisk forskning att människor gömmer sig bakom var-
andra och att de bara anstränger sig hälften så mycket i grupp jämfört med när 
de utför en uppgift själva. I stora grupper, i folksamlingar, kan också mycket av 
hämningarna brista och personer kan begå handlingar som skulle vara otänk-
bara om de inte var en del av massan. Konformism är också något som lätt kan 
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släppa lösningar som vi vet har fungerat utmärkt tidigare. Fördelen med det är 
att vi sparar tid och resurser och vi undviker osäkerhet och ångest. Om det 
fungerar – och vi vet ju att det brukar göra det i de allra fl esta fall – så varför inte 
chansa och vinna mycket genom att inte vara systematiska och heltäckande i 
vår problemlösning och vårt beslutsfattande?

Detta gäller alla slags problem, logiska, tekniska, men även moraliska pro-
blem. Skillnaden med moraliska problemen är de är mycket svårare att lösa 
jämfört med t.ex. tekniska problem. Moraliska problem har speciella egenska-
per som skapar fl er hinder för det kritiska och systematiska tänkandet.

När man står inför ett moraliskt problem är det svårt att avgöra vilken lös-
ning som är fel och vilken som är rätt. Detta kan också vara nog så komplicerat 
med tekniska problem men hos moraliska problem brukar konfl ikten vara 
mycket starkare. Det fi nns olika uppfattningar om vad som är rätt, t.ex. mellan 
anställda och arbetsgivare, mellan den enskilde medborgaren och regelverket, 
mellan föräldrar och barn. Inte bara olika grupper har sin egen defi nition av 
rätt och fel men också inom en och samma person kan det fi nnas konfl ikt mel-
lan rätt och fel, när personen i fråga hamnar i ett moraliskt dilemma. De mora-
liska konfl ikternas och dilemmanas motsatta poler stödjer sig för det mesta på 
mycket goda argument, vilket gör det svårt, mycket svårare jämfört med andra 
slags problem, att veta vilken som är den bästa lösningen att sträva efter.

Lösningar till moraliska problem kan också vara kontroversiella. Inte nog 
med att man inte vet vilken som vore den rätta lösningen. Ibland inser man att 
det vore rätt att gå emot en god princip för att upprätthålla en annan lika god 
princip. Vita lögner är kanske ett bra exempel. Men det fi nns allvarligare situa-
tioner som kräver att man går in i mer avancerade dubbelspel just för att rädda 
något som är mycket viktigt. Till exempel ett fall av slarvig sophantering i en 
miljövårdande myndighet, som i sig inte behöver vara så skadligt för miljön, 
kan om det kommer till allmänhetens kännedom tolkas som att det är fritt fram 
för alla att göra så, vilket vore mycket dåligt för miljön. Så kanske det vore 
moraliskt rätt att låtsas som om det aldrig hade hänt. Det verkar som om dub-
belmoral ibland kan vara moraliskt rätt, vilket naturligtvis komplicerar den 
moraliska lösningen ytterligare.

Psykologisk forskning har visat att om man blandar in känslor i en problem-
lösningsprocess försvåras lösningen. Verkliga moraliska problem är nästan per 
defi nition kopplade till starka känslor. Detta beror till en del på de olika upp-
fattningarna om rätt och fel, men också på ångesten som framkallas av det 
osäkra läget inför en moralisk konfl ikt och på insikten att det som tidigare bru-
kade vara rätt, eller fel inte längre är det. Moraliska problem ställer en inför 
känslomässigt svåra avgöranden som i sig komplicerar problemlösningen och 
gör den mycket svårare.

När det gäller lösningar till tekniska problem är vi nästan alltid medvetna 
om metodens betydelse för att värdera sanningshalten i lösningen. När vi vill 
veta om lösningen till ett tekniskt problem är rätt eller fel är regeln den att vi 
fokuserar på hur problemet har lösts snarare än på innehållet i lösningen. Den 
påtänkta lösningen skall undersökas metodologiskt. Men får vi en lösning till 
ett moraliskt problem presenterat för oss så brukar vi istället reagera på själva 
innehållet. Gillar vi det är vi beredda att se det som rätt. Gillar vi det inte så 
tycker vi att det är fel. Om det t.ex. handlar om att demokrati är rätt eller om att 
tortyr är fel, har vi svårt att ställa frågor om hur man kommit fram till en sådan 
slutsats, om vilka studier som ligger bakom, vilka teoretiska hypoteser och argu-
ment som stöder resonemanget, vilka experiment som har gjorts, vilka metoder 
som har tillämpats, och vilka statistiska analyser som har använts. När det gäl-
ler moral känner vi direkt vad som är rätt och fel utan att analysera oss fram till 
det. Och kan vi inte lätt skilja mellan processen att nå en lösning och lösning-
ens innehåll så blir det mycket svårt att lösa det moraliska problemet.

Det är alltså svårt för oss att lösa problem överhuvudtaget, men det är mycket 
svårare att lösa moraliska problem. Människor behöver särskilda färdigheter 
för att hantera problem och för att hitta de rätta lösningarna, dvs. skapa den 
kunskap som behövs. Syftet med utbildning och skolväsende i vårt samhälle är 
inte alls att överföra färdiga lösningar utan att träna deltagarnas förmåga att 
använda lämpliga metoder så att de själva hittar de rätta lösningarna. Borde det 
inte vara så även när det gäller moral, givet att de moraliska problemen är så 
mycket mer komplicerade och att deras lösningar mycket mindre självklara?

Organisationer har svårt att hantera moraliska problem
Samarbete i grupper och organisationer hjälper oss att lösa många av våra pro-
blem. De är till för det och de uppfyller för det mesta sitt syfte. I grupper kan man 
hjälpas åt för att hitta lösningar och skapa ny fungerande kunskap. Detta kan vi 
se även hos djur som lever i fl ock och som t.ex. varnar varandra vid fara, eller i 
vetenskapssamhället som faktiskt grundar sig på forskarnas insikt att det vore 
omöjligt att hitta sanningen om man inte kritiskt granskar och rättar varandra. 
Utan samarbete i grupper och organisationer skulle det vara omöjligt att hitta de 
rätta lösningarna till många av våra problem. Men i grupper och organisationer 
uppstår vissa fenomen som faktiskt kan sätta svåra hinder i vägen för det kritis-
ka och systematiska tänkandet, och som kan försvåra öppenhet och dialog.

Vi vet från socialpsykologisk forskning att människor gömmer sig bakom var-
andra och att de bara anstränger sig hälften så mycket i grupp jämfört med när 
de utför en uppgift själva. I stora grupper, i folksamlingar, kan också mycket av 
hämningarna brista och personer kan begå handlingar som skulle vara otänk-
bara om de inte var en del av massan. Konformism är också något som lätt kan 
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släppa lösningar som vi vet har fungerat utmärkt tidigare. Fördelen med det är 
att vi sparar tid och resurser och vi undviker osäkerhet och ångest. Om det 
fungerar – och vi vet ju att det brukar göra det i de allra fl esta fall – så varför inte 
chansa och vinna mycket genom att inte vara systematiska och heltäckande i 
vår problemlösning och vårt beslutsfattande?

Detta gäller alla slags problem, logiska, tekniska, men även moraliska pro-
blem. Skillnaden med moraliska problemen är de är mycket svårare att lösa 
jämfört med t.ex. tekniska problem. Moraliska problem har speciella egenska-
per som skapar fl er hinder för det kritiska och systematiska tänkandet.

När man står inför ett moraliskt problem är det svårt att avgöra vilken lös-
ning som är fel och vilken som är rätt. Detta kan också vara nog så komplicerat 
med tekniska problem men hos moraliska problem brukar konfl ikten vara 
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för alla att göra så, vilket vore mycket dåligt för miljön. Så kanske det vore 
moraliskt rätt att låtsas som om det aldrig hade hänt. Det verkar som om dub-
belmoral ibland kan vara moraliskt rätt, vilket naturligtvis komplicerar den 
moraliska lösningen ytterligare.

Psykologisk forskning har visat att om man blandar in känslor i en problem-
lösningsprocess försvåras lösningen. Verkliga moraliska problem är nästan per 
defi nition kopplade till starka känslor. Detta beror till en del på de olika upp-
fattningarna om rätt och fel, men också på ångesten som framkallas av det 
osäkra läget inför en moralisk konfl ikt och på insikten att det som tidigare bru-
kade vara rätt, eller fel inte längre är det. Moraliska problem ställer en inför 
känslomässigt svåra avgöranden som i sig komplicerar problemlösningen och 
gör den mycket svårare.

När det gäller lösningar till tekniska problem är vi nästan alltid medvetna 
om metodens betydelse för att värdera sanningshalten i lösningen. När vi vill 
veta om lösningen till ett tekniskt problem är rätt eller fel är regeln den att vi 
fokuserar på hur problemet har lösts snarare än på innehållet i lösningen. Den 
påtänkta lösningen skall undersökas metodologiskt. Men får vi en lösning till 
ett moraliskt problem presenterat för oss så brukar vi istället reagera på själva 
innehållet. Gillar vi det är vi beredda att se det som rätt. Gillar vi det inte så 
tycker vi att det är fel. Om det t.ex. handlar om att demokrati är rätt eller om att 
tortyr är fel, har vi svårt att ställa frågor om hur man kommit fram till en sådan 
slutsats, om vilka studier som ligger bakom, vilka teoretiska hypoteser och argu-
ment som stöder resonemanget, vilka experiment som har gjorts, vilka metoder 
som har tillämpats, och vilka statistiska analyser som har använts. När det gäl-
ler moral känner vi direkt vad som är rätt och fel utan att analysera oss fram till 
det. Och kan vi inte lätt skilja mellan processen att nå en lösning och lösning-
ens innehåll så blir det mycket svårt att lösa det moraliska problemet.

Det är alltså svårt för oss att lösa problem överhuvudtaget, men det är mycket 
svårare att lösa moraliska problem. Människor behöver särskilda färdigheter 
för att hantera problem och för att hitta de rätta lösningarna, dvs. skapa den 
kunskap som behövs. Syftet med utbildning och skolväsende i vårt samhälle är 
inte alls att överföra färdiga lösningar utan att träna deltagarnas förmåga att 
använda lämpliga metoder så att de själva hittar de rätta lösningarna. Borde det 
inte vara så även när det gäller moral, givet att de moraliska problemen är så 
mycket mer komplicerade och att deras lösningar mycket mindre självklara?

Organisationer har svårt att hantera moraliska problem
Samarbete i grupper och organisationer hjälper oss att lösa många av våra pro-
blem. De är till för det och de uppfyller för det mesta sitt syfte. I grupper kan man 
hjälpas åt för att hitta lösningar och skapa ny fungerande kunskap. Detta kan vi 
se även hos djur som lever i fl ock och som t.ex. varnar varandra vid fara, eller i 
vetenskapssamhället som faktiskt grundar sig på forskarnas insikt att det vore 
omöjligt att hitta sanningen om man inte kritiskt granskar och rättar varandra. 
Utan samarbete i grupper och organisationer skulle det vara omöjligt att hitta de 
rätta lösningarna till många av våra problem. Men i grupper och organisationer 
uppstår vissa fenomen som faktiskt kan sätta svåra hinder i vägen för det kritis-
ka och systematiska tänkandet, och som kan försvåra öppenhet och dialog.

Vi vet från socialpsykologisk forskning att människor gömmer sig bakom var-
andra och att de bara anstränger sig hälften så mycket i grupp jämfört med när 
de utför en uppgift själva. I stora grupper, i folksamlingar, kan också mycket av 
hämningarna brista och personer kan begå handlingar som skulle vara otänk-
bara om de inte var en del av massan. Konformism är också något som lätt kan 
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uppstå i en grupp. Människor vågar inte stå för det de tror på. De kan till och med 
förneka helt uppenbara saker, ja nästan gå så långt som att förneka naturlagar, 
för att slippa gå emot resten av gruppen.

Privata åsikter kan också polariseras i grupper. Detta betyder att om man 
själv tycker att något är rätt så tycker man att det är mer rätt om man diskute-
rar det i en grupp med likasinnade. Samma fenomen uppstår om man tycker att 
något är fel. En grupp av människor som har samma åsikt i en fråga när de är 
ensamma intar en mer extrem position när de är tillsammans. Grupptänkande 
är också ett fenomen som kan lätt uppstå i stängda och homogena grupper med 
auktoritärt ledarskap. Detta omöjliggör nytt tänkande och försvårar lösningen 
av problem.

Auktoritetslydnad kan effektivt hindra sökandet efter de rätta lösningarna. 
Människor i ett hierarkiskt förhållande, även ett informellt sådant, kan hur lätt 
som helst förmås att begå de mest fruktansvärda handlingar, trots att de själva 
fi nner dem orätta och kriminella.

Alla dessa fenomen försvårar den etiska problemlösningsprocessen i organi-
sationer. Personer behöver lämpliga etiska färdigheter, verktyg och metoder för 
att kunna hantera sina moraliska problem. På ett motsvarande sätt behöver 
organisationer lämpliga etiska strukturer, processer och befogenheter som kan 
hindra uppkomsten av sådana fenomen och som kan stimulera skapandet av ny 
fungerande moralisk kunskap.

Etisk kompetens
Man skulle kunna säga att det fi nns två olika sätt att närma sig de moraliska 
frågorna. Antingen koncentrerar man sig på de normativa aspekterna, vilket är 
det mest vanliga, eller så koncentrerar man sig på den eller dem som har det 
moraliska problemet. Det senare är det som man använder sig av i psykologi 
och samhällsvetenskap. Psykologin studerar hur individer och grupper hante-
rar sina moraliska problem, och detta gör man oberoende av varje koppling till 
moralfi losofi ska teorier. Genom empiriska studier, observationer och experi-
ment, har man kunnat beskriva de olika sätt vi använder för att hantera våra 
moraliska problem.

När vi står inför ett moraliskt problem kommer vi att agera antingen hetero-
nomt eller autonomt. Heteronomi är ett begränsat och auktoritärt sätt för en 
person att hantera sina moraliska problem. Det innebär framförallt beroende av 
auktoriteter. Interna auktoriteter, dvs. egna tidigare moraliska kunskaper som 
man accepterar utan att försäkra sig om att de verkligen passar i den nya situa-
tionen, eller externa auktoriteter som man följer okritiskt. Inför det moraliska 
problemet reagerar man refl exmässigt, instinktivt eller med magkänslan, skulle 
man kunna säga. Tänkandet är fi xerat på en enstaka eller några få principer och 

man ignorerar helt andra mycket relevanta principer. Problemlösningen och 
beslutsfattandet är varken systematiska eller kontrollerade och handlandet föl-
jer automatiskt utan refl ektion. Man vet inte så mycket om hur och varför man 
löst ett moraliskt problem på ett visst sätt och därmed har man inte tillgång till 
övertygande argument för att förklara sitt beslut. Man undviker också sitt eget 
ansvar och placerar det istället på andra personer eller på olika omständighe-
ter. Heteronomi tillåter inte oberoende, kritisk och heltäckande undersökning 
av det moraliska problemet. I heteronomins värld fi nns ingen plats för frågor; 
tvärtom fi nns det en stark drift att undvika frågor. Heteronomi är en värld av 
färdiga svar och tvärsäkerhet.

Autonomin, å andra sidan, domineras av frågor; den är ett kontinuerligt 
sökande efter viktiga pusselbitar och en kamp för att ta kontroll över situatio-
nen. Följaktligen kännetecknas autonomin av osäkerhet och ångest, men dessa 
negativa känslor lindras effektivt av tilltron till den egna förmågan att klara av 
svåra moraliska problem. Autonomt tänkande strävar efter att skapa en hel-
täckande bild av den moraliska problemsituationen. Autonomin är egentligen 
en matris där alla alternativa lösningar till det moraliska problemet ställs syste-
matiskt mot alla relevanta värden och intressen. Helhetsbilden som skapas 
genom kritiskt och systematiskt tänkande innebär att man får kontroll över 
lösningen, att man blir medveten om sitt eget ansvar och att man har det bästa 
underlaget för argumentation och dialog. Autonomin syftar på själva processen, 
inte på lösningen. Den är en etisk kognitiv problemlösnings- och beslutsprocess 
som utgör grunden för den etiska kompetensen.

Här är det viktigt att påpeka att användningen av den autonoma metoden 
vid hanteringen av ett moraliskt problem inte nödvändigtvis leder till den rätta 
lösningen. Faktiskt är det mycket ofta så i det verkliga livet att heteronoma 
reaktioner ger utmärkta lösningar till moraliska problem. Vi sitter knappast 
och analyserar varenda problem i detalj, det vore ett enormt slöseri. Autono-
mins styrka ligger i att det är den bästa metoden att använda när heteronomin 
inte kan producera tillfredsställande lösningar, och det händer alltför ofta i vår 
föränderliga och komplexa värld. Men är vi då beredda att använda autonomin? 
Har vi de nödvändiga färdigheterna, och har våra organisationer de nödvändiga 
strukturerna för att stödja en sådan process?

Vi behöver alltså etisk kompetens både som personer och som organisationer. 
Enligt vad som tidigare diskuterats är etisk kompetens vid hanteringen av ett 
konkret och verkligt moraliskt problem frigörelse från auktoritetsberoende, 
dogmatism, ansvarsfl ykt och refl exmässigt tänkande. Detta är en förutsättning 
för förmågan att tänka och handla på ett sätt som självständigt, systematiskt 
och kritiskt tar hänsyn till alla relevanta och viktiga värden, intressen, livsåskåd-
ningar, trosföreställningar, känslor, plikter, behov o.dyl.

Etisk kompetens innebär att både personer och organisationer förvärvar för-
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uppstå i en grupp. Människor vågar inte stå för det de tror på. De kan till och med 
förneka helt uppenbara saker, ja nästan gå så långt som att förneka naturlagar, 
för att slippa gå emot resten av gruppen.

Privata åsikter kan också polariseras i grupper. Detta betyder att om man 
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och samhällsvetenskap. Psykologin studerar hur individer och grupper hante-
rar sina moraliska problem, och detta gör man oberoende av varje koppling till 
moralfi losofi ska teorier. Genom empiriska studier, observationer och experi-
ment, har man kunnat beskriva de olika sätt vi använder för att hantera våra 
moraliska problem.
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tionen, eller externa auktoriteter som man följer okritiskt. Inför det moraliska 
problemet reagerar man refl exmässigt, instinktivt eller med magkänslan, skulle 
man kunna säga. Tänkandet är fi xerat på en enstaka eller några få principer och 

man ignorerar helt andra mycket relevanta principer. Problemlösningen och 
beslutsfattandet är varken systematiska eller kontrollerade och handlandet föl-
jer automatiskt utan refl ektion. Man vet inte så mycket om hur och varför man 
löst ett moraliskt problem på ett visst sätt och därmed har man inte tillgång till 
övertygande argument för att förklara sitt beslut. Man undviker också sitt eget 
ansvar och placerar det istället på andra personer eller på olika omständighe-
ter. Heteronomi tillåter inte oberoende, kritisk och heltäckande undersökning 
av det moraliska problemet. I heteronomins värld fi nns ingen plats för frågor; 
tvärtom fi nns det en stark drift att undvika frågor. Heteronomi är en värld av 
färdiga svar och tvärsäkerhet.

Autonomin, å andra sidan, domineras av frågor; den är ett kontinuerligt 
sökande efter viktiga pusselbitar och en kamp för att ta kontroll över situatio-
nen. Följaktligen kännetecknas autonomin av osäkerhet och ångest, men dessa 
negativa känslor lindras effektivt av tilltron till den egna förmågan att klara av 
svåra moraliska problem. Autonomt tänkande strävar efter att skapa en hel-
täckande bild av den moraliska problemsituationen. Autonomin är egentligen 
en matris där alla alternativa lösningar till det moraliska problemet ställs syste-
matiskt mot alla relevanta värden och intressen. Helhetsbilden som skapas 
genom kritiskt och systematiskt tänkande innebär att man får kontroll över 
lösningen, att man blir medveten om sitt eget ansvar och att man har det bästa 
underlaget för argumentation och dialog. Autonomin syftar på själva processen, 
inte på lösningen. Den är en etisk kognitiv problemlösnings- och beslutsprocess 
som utgör grunden för den etiska kompetensen.

Här är det viktigt att påpeka att användningen av den autonoma metoden 
vid hanteringen av ett moraliskt problem inte nödvändigtvis leder till den rätta 
lösningen. Faktiskt är det mycket ofta så i det verkliga livet att heteronoma 
reaktioner ger utmärkta lösningar till moraliska problem. Vi sitter knappast 
och analyserar varenda problem i detalj, det vore ett enormt slöseri. Autono-
mins styrka ligger i att det är den bästa metoden att använda när heteronomin 
inte kan producera tillfredsställande lösningar, och det händer alltför ofta i vår 
föränderliga och komplexa värld. Men är vi då beredda att använda autonomin? 
Har vi de nödvändiga färdigheterna, och har våra organisationer de nödvändiga 
strukturerna för att stödja en sådan process?

Vi behöver alltså etisk kompetens både som personer och som organisationer. 
Enligt vad som tidigare diskuterats är etisk kompetens vid hanteringen av ett 
konkret och verkligt moraliskt problem frigörelse från auktoritetsberoende, 
dogmatism, ansvarsfl ykt och refl exmässigt tänkande. Detta är en förutsättning 
för förmågan att tänka och handla på ett sätt som självständigt, systematiskt 
och kritiskt tar hänsyn till alla relevanta och viktiga värden, intressen, livsåskåd-
ningar, trosföreställningar, känslor, plikter, behov o.dyl.

Etisk kompetens innebär att både personer och organisationer förvärvar för-
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uppstå i en grupp. Människor vågar inte stå för det de tror på. De kan till och med 
förneka helt uppenbara saker, ja nästan gå så långt som att förneka naturlagar, 
för att slippa gå emot resten av gruppen.

Privata åsikter kan också polariseras i grupper. Detta betyder att om man 
själv tycker att något är rätt så tycker man att det är mer rätt om man diskute-
rar det i en grupp med likasinnade. Samma fenomen uppstår om man tycker att 
något är fel. En grupp av människor som har samma åsikt i en fråga när de är 
ensamma intar en mer extrem position när de är tillsammans. Grupptänkande 
är också ett fenomen som kan lätt uppstå i stängda och homogena grupper med 
auktoritärt ledarskap. Detta omöjliggör nytt tänkande och försvårar lösningen 
av problem.

Auktoritetslydnad kan effektivt hindra sökandet efter de rätta lösningarna. 
Människor i ett hierarkiskt förhållande, även ett informellt sådant, kan hur lätt 
som helst förmås att begå de mest fruktansvärda handlingar, trots att de själva 
fi nner dem orätta och kriminella.

Alla dessa fenomen försvårar den etiska problemlösningsprocessen i organi-
sationer. Personer behöver lämpliga etiska färdigheter, verktyg och metoder för 
att kunna hantera sina moraliska problem. På ett motsvarande sätt behöver 
organisationer lämpliga etiska strukturer, processer och befogenheter som kan 
hindra uppkomsten av sådana fenomen och som kan stimulera skapandet av ny 
fungerande moralisk kunskap.

Etisk kompetens
Man skulle kunna säga att det fi nns två olika sätt att närma sig de moraliska 
frågorna. Antingen koncentrerar man sig på de normativa aspekterna, vilket är 
det mest vanliga, eller så koncentrerar man sig på den eller dem som har det 
moraliska problemet. Det senare är det som man använder sig av i psykologi 
och samhällsvetenskap. Psykologin studerar hur individer och grupper hante-
rar sina moraliska problem, och detta gör man oberoende av varje koppling till 
moralfi losofi ska teorier. Genom empiriska studier, observationer och experi-
ment, har man kunnat beskriva de olika sätt vi använder för att hantera våra 
moraliska problem.

När vi står inför ett moraliskt problem kommer vi att agera antingen hetero-
nomt eller autonomt. Heteronomi är ett begränsat och auktoritärt sätt för en 
person att hantera sina moraliska problem. Det innebär framförallt beroende av 
auktoriteter. Interna auktoriteter, dvs. egna tidigare moraliska kunskaper som 
man accepterar utan att försäkra sig om att de verkligen passar i den nya situa-
tionen, eller externa auktoriteter som man följer okritiskt. Inför det moraliska 
problemet reagerar man refl exmässigt, instinktivt eller med magkänslan, skulle 
man kunna säga. Tänkandet är fi xerat på en enstaka eller några få principer och 
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mågan att hantera sina moraliska problem på ett tillfredsställande sätt. Perso-
nerna behöver en etisk färdighet, dvs. kunskap om hur man som individ möter 
etiska konfl ikter, hur man tänker, hur man analyserar dem, hur man fattar beslut, 
och hur man löser moraliska problem på bästa sätt för alla inblandade parter. 
Organisationen behöver etiska strukturer, rutiner, processer och befogenheter 
för att bearbeta moraliska frågor och för att möta alla slags etiska situationer. 
De anställda skall kunna hantera moraliska problem tillsammans. Organisa-
tionen måste veta hur man skapar etiska regelverk och hur man formulerar och 
kontinuerligt utvecklar etiska principer och riktlinjer.

Vidare behöver både personer och organisationer god etisk insikt, god etisk 
argumentationsförmåga, och gott etiskt självförtroende. Etisk insikt innebär 
höjd uppmärksamhet och lyhördhet så att man lätt kan uppfatta moraliska 
situationer, förutse moraliska konfl ikter innan de uppkommer, och känna igen 
dem när de redan är där. Det handlar om att kunna inse sitt ansvar och i god tid 
kunna ingripa innan situationen blir allvarlig och hamnar utanför ens kontroll. 
Etisk argumentation är förmåga till dialog. Det är kunskap om hur man kan 
förklara sig och hur man på ett övertygande sätt kan argumentera för, motivera 
och försvara sina beslut. Detta är mycket viktigt när konsekvenserna av ett beslut 
kan bli mycket allvarliga och när beslut lätt kan ifrågasättas. Etiskt självförtro-
ende är tilltro till den egna förmågan att hantera moraliska problem, styrka att 
verkställa svåra beslut, mod att agera i känslomässigt svåra situationer, och 
styrka att vidta kontroversiella och impopulära åtgärder.

Etisk kompetens i organisationen
Etisk kompetens i organisationen är på ett motsvarande sätt beroende av orga-
nisationens sätt att hantera sina moraliska problem. Organisationen kan fung-
era heteronomt, dvs. auktoritärt, dogmatiskt, nonchalant och amatörmässigt 
när den möter frågor av etisk karaktär. Eller så kan den vara autonom; den tar 
då hand om etiska frågor på ett allvarligt, demokratiskt, kritiskt och systema-
tiskt sätt. Organisatorisk autonomi och etisk kompetens uttrycks i form av 
lämpliga strukturer, processer, rutiner och roller. 

Etiska koder fi nns numera i de fl esta organisationer. De kan vara mycket an-
vändbara om de kan vägleda den externa och interna verksamheten så att den 
följer organisationernas grundläggande principer. Särskilt för organisationer i 
den offentliga sektorn är etiska koder oumbärliga då de kan bidra stort till att 
omvandla myndighetens grundläggande principer till konkret vardaglig hand-
ling. Men ändå, man skulle ta en stor risk om man lutade sig tillbaka och tog 
det lugnt när man hade fått en etisk kodex. Etiska regler kan inte tillämpas 
automatiskt. De kräver alltid tolkning och anpassning. Det gäller alltså att veta 
hur man gör denna tolkning i en konkret handläggningssituation när problem 

uppstår, och det gäller verkligen att lämpliga organisatoriska strukturer och 
rutiner fi nns där så att de kan ge det stöd som behövs.

Det fi nns också en risk att etiska regelsamlingar kan motverka sitt syfte. 
Etiska koder kan aldrig bli heltäckande och det som inte uttryckligen står där 
kan uppfattas som tillåtet. Vidare fi nns också risken att reglerna kan uppfattas 
som så viktiga att man känner sig tvungen att tillämpa dem trots att det inte är 
lämpligt i varje konkret fall. De etiska reglerna kan faktiskt tillämpas dogma-
tiskt, fanatiskt eller på fel sätt, och därmed orsaka skada istället för att hjälpa. 
Etisk autonomi och kompetens i organisationen är alltså nödvändiga, även när 
man har tillgång till bra etiska regler.

Etisk kompetens är nödvändig inte bara när man skall följa givna etiska reg-
ler och principer. Den är ännu viktigare när man skapar sådana regler. Det fi nns 
olika typer av etiska regelsamlingar. Syftet med en etisk kodex kan vara olika. 
Det kan vara marknadsföring för att förbättra organisationens rykte och image. 
Det kan vara en juridisk text, föreskrifter för medarbetare som leder till straff 
och belöning. Eller så kan den etiska regelsamlingen vara avsedd som kunskaps-
stöd åt medarbetarna i praktisk hantering av konkreta moraliska problem. 
Låter man endast experter eller ledning, tillsammans eller var för sig, skapa en 
regelsamling fi nns det kanske en god chans att man lyckas med att göra ett bra 
etiskt skyltfönster eller möjligen en samling fungerande ordningsföreskrifter. 
Men om man vill skapa ett stöd till medarbetare och organisation kommer man 
säkerligen att misslyckas med att nå sitt syfte. Det som kan ge de fl esta garan-
tier för ett fungerande etiskt stöd är att de inblandade själva skapar de etiska 
reglerna. Och inte bara en gång utan de måste ständigt komplettera och anpas-
sa dem. Då gäller det för medarbetarna att ha både kompetens och stöd från sin 
organisation för att kunna lyckas.

En etiskt autonom organisation har särskilda processer för att omstrukturera 
sig och för att ständigt vidareutveckla sig. Det handlar om processer som drivs 
av etiskt kompetenta medarbetare. Etiskt kompetenta organisationer har dialog-
grupper, stödstrukturer, etikkommittéer, etikansvariga och etiksamordnare 
samt särskilda processer för konstruktion av etiska regler och schemalagda 
revisioner av de etiska riktlinjerna. Den personliga etiska kompetensen förstärks 
i en sådan miljö och är samtidigt en förutsättning för den. Etisk kompetens 
behöver stöd genom utbildning och träning.

Utbildning för etisk kompetens
Den etiska kompetensen, förmågan att klara av verkliga moraliska problem på 
jobbet eller privat, är en färdighet som människor vinner genom hård träning i 
livet. Men det är också något som man kan få hjälp med genom utbildning. En 
viktig förutsättning är att man i träningen koncentrerar sig på själva den kogni-
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Etiska koder fi nns numera i de fl esta organisationer. De kan vara mycket an-
vändbara om de kan vägleda den externa och interna verksamheten så att den 
följer organisationernas grundläggande principer. Särskilt för organisationer i 
den offentliga sektorn är etiska koder oumbärliga då de kan bidra stort till att 
omvandla myndighetens grundläggande principer till konkret vardaglig hand-
ling. Men ändå, man skulle ta en stor risk om man lutade sig tillbaka och tog 
det lugnt när man hade fått en etisk kodex. Etiska regler kan inte tillämpas 
automatiskt. De kräver alltid tolkning och anpassning. Det gäller alltså att veta 
hur man gör denna tolkning i en konkret handläggningssituation när problem 

uppstår, och det gäller verkligen att lämpliga organisatoriska strukturer och 
rutiner fi nns där så att de kan ge det stöd som behövs.

Det fi nns också en risk att etiska regelsamlingar kan motverka sitt syfte. 
Etiska koder kan aldrig bli heltäckande och det som inte uttryckligen står där 
kan uppfattas som tillåtet. Vidare fi nns också risken att reglerna kan uppfattas 
som så viktiga att man känner sig tvungen att tillämpa dem trots att det inte är 
lämpligt i varje konkret fall. De etiska reglerna kan faktiskt tillämpas dogma-
tiskt, fanatiskt eller på fel sätt, och därmed orsaka skada istället för att hjälpa. 
Etisk autonomi och kompetens i organisationen är alltså nödvändiga, även när 
man har tillgång till bra etiska regler.

Etisk kompetens är nödvändig inte bara när man skall följa givna etiska reg-
ler och principer. Den är ännu viktigare när man skapar sådana regler. Det fi nns 
olika typer av etiska regelsamlingar. Syftet med en etisk kodex kan vara olika. 
Det kan vara marknadsföring för att förbättra organisationens rykte och image. 
Det kan vara en juridisk text, föreskrifter för medarbetare som leder till straff 
och belöning. Eller så kan den etiska regelsamlingen vara avsedd som kunskaps-
stöd åt medarbetarna i praktisk hantering av konkreta moraliska problem. 
Låter man endast experter eller ledning, tillsammans eller var för sig, skapa en 
regelsamling fi nns det kanske en god chans att man lyckas med att göra ett bra 
etiskt skyltfönster eller möjligen en samling fungerande ordningsföreskrifter. 
Men om man vill skapa ett stöd till medarbetare och organisation kommer man 
säkerligen att misslyckas med att nå sitt syfte. Det som kan ge de fl esta garan-
tier för ett fungerande etiskt stöd är att de inblandade själva skapar de etiska 
reglerna. Och inte bara en gång utan de måste ständigt komplettera och anpas-
sa dem. Då gäller det för medarbetarna att ha både kompetens och stöd från sin 
organisation för att kunna lyckas.

En etiskt autonom organisation har särskilda processer för att omstrukturera 
sig och för att ständigt vidareutveckla sig. Det handlar om processer som drivs 
av etiskt kompetenta medarbetare. Etiskt kompetenta organisationer har dialog-
grupper, stödstrukturer, etikkommittéer, etikansvariga och etiksamordnare 
samt särskilda processer för konstruktion av etiska regler och schemalagda 
revisioner av de etiska riktlinjerna. Den personliga etiska kompetensen förstärks 
i en sådan miljö och är samtidigt en förutsättning för den. Etisk kompetens 
behöver stöd genom utbildning och träning.

Utbildning för etisk kompetens
Den etiska kompetensen, förmågan att klara av verkliga moraliska problem på 
jobbet eller privat, är en färdighet som människor vinner genom hård träning i 
livet. Men det är också något som man kan få hjälp med genom utbildning. En 
viktig förutsättning är att man i träningen koncentrerar sig på själva den kogni-
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mågan att hantera sina moraliska problem på ett tillfredsställande sätt. Perso-
nerna behöver en etisk färdighet, dvs. kunskap om hur man som individ möter 
etiska konfl ikter, hur man tänker, hur man analyserar dem, hur man fattar beslut, 
och hur man löser moraliska problem på bästa sätt för alla inblandade parter. 
Organisationen behöver etiska strukturer, rutiner, processer och befogenheter 
för att bearbeta moraliska frågor och för att möta alla slags etiska situationer. 
De anställda skall kunna hantera moraliska problem tillsammans. Organisa-
tionen måste veta hur man skapar etiska regelverk och hur man formulerar och 
kontinuerligt utvecklar etiska principer och riktlinjer.

Vidare behöver både personer och organisationer god etisk insikt, god etisk 
argumentationsförmåga, och gott etiskt självförtroende. Etisk insikt innebär 
höjd uppmärksamhet och lyhördhet så att man lätt kan uppfatta moraliska 
situationer, förutse moraliska konfl ikter innan de uppkommer, och känna igen 
dem när de redan är där. Det handlar om att kunna inse sitt ansvar och i god tid 
kunna ingripa innan situationen blir allvarlig och hamnar utanför ens kontroll. 
Etisk argumentation är förmåga till dialog. Det är kunskap om hur man kan 
förklara sig och hur man på ett övertygande sätt kan argumentera för, motivera 
och försvara sina beslut. Detta är mycket viktigt när konsekvenserna av ett beslut 
kan bli mycket allvarliga och när beslut lätt kan ifrågasättas. Etiskt självförtro-
ende är tilltro till den egna förmågan att hantera moraliska problem, styrka att 
verkställa svåra beslut, mod att agera i känslomässigt svåra situationer, och 
styrka att vidta kontroversiella och impopulära åtgärder.

Etisk kompetens i organisationen
Etisk kompetens i organisationen är på ett motsvarande sätt beroende av orga-
nisationens sätt att hantera sina moraliska problem. Organisationen kan fung-
era heteronomt, dvs. auktoritärt, dogmatiskt, nonchalant och amatörmässigt 
när den möter frågor av etisk karaktär. Eller så kan den vara autonom; den tar 
då hand om etiska frågor på ett allvarligt, demokratiskt, kritiskt och systema-
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tiva färdigheten, dvs. autonomin, och ser den som ett verktyg som deltagarna 
skall använda för att hitta lösningar som grundar sig på sin organisations, på sina 
personliga, och på alla andra inblandades viktigaste principer och intressen.

Ett utbildningsprogram för att höja den etiska kompetensen är ett två eller 
tre dagars arbetsseminarium med en uppföljning någon månad senare i en 
grupp av tio till tolv personer. Man börjar med en kort teoretisk introduktion 
samt en demonstration av autonomimetoden. Deltagarna delas i mindre grup-
per och uppmuntras att ta upp några av sina verkliga moraliska problem som de 
helst står inför just för tillfället. Det är viktigt att de tillämpar autonomin på 
problem som de själva fi nner viktiga och angelägna. På det viset kan de avgöra 
om autonomin faktiskt fungerar. Upplever de att de har hanterat sitt moraliska 
problem tillfredsställande är de beredda att både acceptera metoden och använ-
da den när de kommit hem. Det är förresten ett klassiskt problem i etikutbild-
ning att deltagare inte använder sina lärdomar utanför utbildningslokalen, men 
det hänger samman med att man arbetar med hypotetiska problem eller med att 
man försöker föra över till deltagarna abstrakta eller för dem främmande mora-
liska principer.

Utbildningens fokus ligger här på skillnaden mellan det heteronoma och det 
autonoma sättet att tänka. Deltagarna prövar dessa två olika sätt att tänka på 
sina egna moraliska problem som täcker de viktigaste aspekterna av sin yrkes-
verksamhet. Man går igenom en rad olika övningar som syftar till att utveckla den 
etiska kompetensens alla delar: etisk insikt, personlig etisk färdighet, etiska 
organisationsstrukturer, etisk argumentation, och etiskt självförtroende. Övning-
arna syftar också till att förbereda och säkerställa tillämpningen i praktiken.

I en av övningarna som syftar till att öka den etiska insikten fokuserar man 
på de etiska konsekvenserna av alla möjliga situationer från yrkeslivet samt söker 
argument och motargument till det som är uppenbart gott eller uppenbart ont. 
För att öka den personliga etiska färdigheten tränar man i andra övningar för-
mågan att skilja mellan det heteronoma och det autonoma sättet att tänka. 
Målet är att man skall kunna göra det snabbt och oberoende av vilket problem 
det handlar om. Att lätt kunna skilja mellan heteronoma och autonoma tankar 
är en förutsättning för att man skall undvika heteronomin och istället ta kontroll 
över situationen och gå vidare med den autonoma analysen. Deltagarna lär sig 
att skapa en grund för att lösa sina konkreta moraliska problem. De identifi e-
rar systematiskt alla möjliga och rimliga alternativa lösningar samt effekterna 
som var och en av dessa har på alla berörda värden och intressen i en konkret 
situation.

Några andra övningar syftar till att förbereda deltagarna för etiskt samarbete 
och för att utveckla organisationens etiska kompetens, för att skapa en etiklä-
rande organisation. Deltagarna använder autonomimetoden för att identifi era 
organisationens grundläggande principer, för att hitta alla möjliga situationer 

i verksamheten där moraliska problem kan uppstå, för att skapa de motsvarande 
etiska reglerna, och för att revidera reglerna. En så heltäckande etisk regelsam-
ling som möjligt skapas som skall vara användbar i praktiken. Man använder 
autonomimetoden för att föreslå lämpliga befogenheter och kommittéer, orga-
nisationsprocesser för kontinuerlig bevakning av de etiska frågorna, åtgärder 
för medarbetarnas ständiga etiska kompetensutveckling samt tidsplan för åter-
kommande revisioner av den etiska regelsamlingen.

Vidare tränas deltagarna i att förklara och motivera sina etiska beslut på ett 
effektivt och övertygande sätt. Genom rollspel lär man sig skilja mellan det 
heteronoma och det autonoma sättet att argumentera för och förklara beslut 
som har moraliska konsekvenser. En viktig övning kommer sist och handlar om 
tillämpningen av autonomin i verkligheten. När första delen av kursen är slut 
får deltagarna olika uppgifter att ta med sig till sina arbetsplatser. Senare under 
uppföljningsdagen möts man igen för att utvärdera autonomimetodens använd-
ning i praktiken samt för att rätta till eventuella brister och problem i metodens 
tillämpning.

Höjningen av det etiska självförtroendet är ett resultat av alla övningar till-
sammans, av hela träningen. Självförtroendet grundar sig i vetskapen att man 
nu har en metod att hantera alla slags moraliska problem, och i förvissningen 
om att den går att använda och att den faktiskt fungerar bra. 

Upprepade utvärderingar av utbildningsmetoden, gjorda även av de deltagan-
de organisationerna själva, visar mycket positiva resultat. Efter utbildningen 
visade deltagarna i olika tester att de använde autonomin, inte bara kort efter 
utbildningen utan så sent som två och ett halvt år senare. Vid andra mätningar 
och intervjuer visade det sig att den etiska kompetensen användes i yrkeslivet 
med stor tillfredsställelse. Deltagarna uppgav att de hade bättre etisk insikt, att 
det var lättare för dem att hantera moraliska problem, att de mer effektivt kun-
de argumentera för sina etiska beslut, och att de kände större trygghet när de 
hanterade moraliska problem; de hade mycket högre etiskt självförtroende.

Men deltagarna var inte lika nöjda med hanteringen av de moraliska proble-
men på organisationsnivån. Detta beror antagligen på att utbildningen dittills 
var riktad huvudsakligen till personer och små grupper. För att använda den 
etiska kompetensen fullt ut krävs också en förändring av organisationen. För 
att uppnå detta syfte räcker det inte bara att utbilda några få medarbetare. Alla 
medarbetare måste delta i utbildningen och strukturerna måste ändras och 
anpassas om man vill att träningen av den etiska kompetensen skall ge utdel-
ning till hela organisationen. I några pågående projekt fokuserar vi just på det. 
Genom att engagera hela organisationen och genom att träna och stödja utbil-
dare som i sin tur kan träna alla människor i en organisation hoppas vi att vi 
kan sprida de positiva effekterna till alla och därmed skapa både etiskt kompe-
tenta personer och etiskt kompetenta organisationer.
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sina egna moraliska problem som täcker de viktigaste aspekterna av sin yrkes-
verksamhet. Man går igenom en rad olika övningar som syftar till att utveckla den 
etiska kompetensens alla delar: etisk insikt, personlig etisk färdighet, etiska 
organisationsstrukturer, etisk argumentation, och etiskt självförtroende. Övning-
arna syftar också till att förbereda och säkerställa tillämpningen i praktiken.

I en av övningarna som syftar till att öka den etiska insikten fokuserar man 
på de etiska konsekvenserna av alla möjliga situationer från yrkeslivet samt söker 
argument och motargument till det som är uppenbart gott eller uppenbart ont. 
För att öka den personliga etiska färdigheten tränar man i andra övningar för-
mågan att skilja mellan det heteronoma och det autonoma sättet att tänka. 
Målet är att man skall kunna göra det snabbt och oberoende av vilket problem 
det handlar om. Att lätt kunna skilja mellan heteronoma och autonoma tankar 
är en förutsättning för att man skall undvika heteronomin och istället ta kontroll 
över situationen och gå vidare med den autonoma analysen. Deltagarna lär sig 
att skapa en grund för att lösa sina konkreta moraliska problem. De identifi e-
rar systematiskt alla möjliga och rimliga alternativa lösningar samt effekterna 
som var och en av dessa har på alla berörda värden och intressen i en konkret 
situation.

Några andra övningar syftar till att förbereda deltagarna för etiskt samarbete 
och för att utveckla organisationens etiska kompetens, för att skapa en etiklä-
rande organisation. Deltagarna använder autonomimetoden för att identifi era 
organisationens grundläggande principer, för att hitta alla möjliga situationer 

i verksamheten där moraliska problem kan uppstå, för att skapa de motsvarande 
etiska reglerna, och för att revidera reglerna. En så heltäckande etisk regelsam-
ling som möjligt skapas som skall vara användbar i praktiken. Man använder 
autonomimetoden för att föreslå lämpliga befogenheter och kommittéer, orga-
nisationsprocesser för kontinuerlig bevakning av de etiska frågorna, åtgärder 
för medarbetarnas ständiga etiska kompetensutveckling samt tidsplan för åter-
kommande revisioner av den etiska regelsamlingen.

Vidare tränas deltagarna i att förklara och motivera sina etiska beslut på ett 
effektivt och övertygande sätt. Genom rollspel lär man sig skilja mellan det 
heteronoma och det autonoma sättet att argumentera för och förklara beslut 
som har moraliska konsekvenser. En viktig övning kommer sist och handlar om 
tillämpningen av autonomin i verkligheten. När första delen av kursen är slut 
får deltagarna olika uppgifter att ta med sig till sina arbetsplatser. Senare under 
uppföljningsdagen möts man igen för att utvärdera autonomimetodens använd-
ning i praktiken samt för att rätta till eventuella brister och problem i metodens 
tillämpning.

Höjningen av det etiska självförtroendet är ett resultat av alla övningar till-
sammans, av hela träningen. Självförtroendet grundar sig i vetskapen att man 
nu har en metod att hantera alla slags moraliska problem, och i förvissningen 
om att den går att använda och att den faktiskt fungerar bra. 

Upprepade utvärderingar av utbildningsmetoden, gjorda även av de deltagan-
de organisationerna själva, visar mycket positiva resultat. Efter utbildningen 
visade deltagarna i olika tester att de använde autonomin, inte bara kort efter 
utbildningen utan så sent som två och ett halvt år senare. Vid andra mätningar 
och intervjuer visade det sig att den etiska kompetensen användes i yrkeslivet 
med stor tillfredsställelse. Deltagarna uppgav att de hade bättre etisk insikt, att 
det var lättare för dem att hantera moraliska problem, att de mer effektivt kun-
de argumentera för sina etiska beslut, och att de kände större trygghet när de 
hanterade moraliska problem; de hade mycket högre etiskt självförtroende.

Men deltagarna var inte lika nöjda med hanteringen av de moraliska proble-
men på organisationsnivån. Detta beror antagligen på att utbildningen dittills 
var riktad huvudsakligen till personer och små grupper. För att använda den 
etiska kompetensen fullt ut krävs också en förändring av organisationen. För 
att uppnå detta syfte räcker det inte bara att utbilda några få medarbetare. Alla 
medarbetare måste delta i utbildningen och strukturerna måste ändras och 
anpassas om man vill att träningen av den etiska kompetensen skall ge utdel-
ning till hela organisationen. I några pågående projekt fokuserar vi just på det. 
Genom att engagera hela organisationen och genom att träna och stödja utbil-
dare som i sin tur kan träna alla människor i en organisation hoppas vi att vi 
kan sprida de positiva effekterna till alla och därmed skapa både etiskt kompe-
tenta personer och etiskt kompetenta organisationer.
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tiva färdigheten, dvs. autonomin, och ser den som ett verktyg som deltagarna 
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personliga, och på alla andra inblandades viktigaste principer och intressen.

Ett utbildningsprogram för att höja den etiska kompetensen är ett två eller 
tre dagars arbetsseminarium med en uppföljning någon månad senare i en 
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Slutsatser
Genom utbildning för etisk kompetens kan en solid grund för att agera med de 
bästa förutsättningar i alla etiska situationer skapas. Etiskt kompetenta perso-
ner och etiskt kompetenta organisationer har kontroll över hela den etiska pro-
blemlösningsprocessen och de kan därmed ta hänsyn till alla viktiga faktorer. 
Resultatet blir inte bara mindre risk för dåliga överraskningar, svåra konfl ikter 
och skandaler, utan också högre kvalitet i arbetet gentemot kunder och med-
borgare, och en mycket bättre arbetsmiljö inom organisationen.

Genom att i utbildningen träna autonomiskt tänkande skapas respekt för 
deltagarnas egna moraliska principer. Man undviker att överföra främmande 
värderingar eller att konstruera listor av abstrakta regler som inte skulle betyda 
mycket för deltagarna utanför utbildningssalen. Utbildningens primära syfte 
är att tillhandahålla ett verktyg så att deltagarnas viktiga grundprinciper kan 
efterlevas i verksamheten. Det handlar alls inte om att spekulera om allmänna 
och kanske ovidkommande moraliska principer, att behandla moralfi losofi ska 
frågor, att endast betrakta hypotetiska problem eller att diskutera tidigare fall.

Den psykologiska inställningen till att träna den etiska kompetensen innebär 
att man studerar människorna i deras verkliga yrkesliv, konstruerar mätinstru-
ment som grundar sig på verkliga situationer, och tränar deras etiska färdighet 
på fl era för dem viktiga och angelägna problem. Utbildningen skall grunda sig 
uteslutande på de deltagande personernas och organisationernas egna moraliska 
principer och syfta till att träna användningen av en metod som skall underlät-
ta tillämpningen av dessa principer i verksamheten och i konkreta handlingar. 
Om man lyckas uppnå det kan autonomimetoden anammas och användas, och 
utbildningen för etisk kompetens bli framgångsrik.

Lena Häll Eriksson

Lena Häll Eriksson är född i Norrköping 
1949. Hon tog sin fi losofi e kandidat-
examen vid Göteborgs universitet 1973 
och har sedan dess arbetat inom den 
offentliga sektorn, de senaste 20 åren 
som socialchef i Finspång, avdelnings-
chef/generaldirektör på Migrationsverket, 
statssekreterare i Arbetsmarknadsdepar-
tementet och generaldirektör på Kriminal-
vårdsstyrelsen. För närvarande är hon 
generaldirektör i Justitiedepartementet. 

Lena Häll Eriksson bidrar med artikeln 
”Förvaltningsetik i praktiken”. 
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Vardagen i en myndighet innehåller många etiska dilemman som man inte ens 
som medarbetare alltid är medveten om. Det gäller inte minst i myndigheter där 
man möter människor i utsatta situationer, som i de myndigheter varifrån jag 
har sammanlagt mer än sexton års erfarenhet; Migrationsverket och Kriminal-
vården. Där är det nödvändigt att man hela tiden håller diskussionen om etik 
och värderingar levande för att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt 
gentemot sökande/klienter. I det här kapitlet tänkte jag framför allt dela med 
mig av mina erfarenheter från mina fjorton år som avdelningschef och general-
direktör på Migrationsverket. I den Migrationspolitiska propositionen från 
1996, som låg till grund för det förändringsarbete som jag fi ck i uppdrag att 
bedriva som generaldirektör för Migrationsverket, uttrycktes tydligt att myn-
digheterna inom utlänningsområdet måste arbeta med värderingar och förhåll-
ningssätt. Det fanns alltså all anledning för mig och mina medarbetare att fun-
dera över hur man i praktiken kan förändra en myndighetskultur från en, som 
vi beskrev det, fyrkantig byråkrati till en professionell migrationsmyndighet. 
Jag vill redan inledningsvis påpeka att ett sådant förändringsarbete inte blir 
färdigt under en förordnandeperiod på sammanlagt sju år. Det tar betydligt 
längre tid än så och kräver tydlighet, uthållighet och konsekvent agerande. 

Det fanns sedan tidigare ett yrkesetisk program på Migrationsverket, men 
det hade på grund av vinklingar i media fått ett ganska snett mottagande. 
Debatten kring det programmet kom att handla om huruvida man som anställd 
på Migrationsverket fi ck dricka kaffe tillsammans med asylsökande personer 
eller inte. Andra, betydligt svårare dilemman, hamnade helt i skymundan av 
kaffedrickningsdebatten. Det var därför alldeles nödvändigt att hitta ett annat 
sätt att få fart på den interna dialogen om värderingar och förhållningssätt.

Så skapades VVV; vision, värderingar och verksfi losofi 

Uppdraget

När jag utnämndes till generaldirektör hade jag varit borta från Migrationsver-
ket ett och ett halvt år. Jag märkte snart att personalen var ganska tilltufsad av 
det senaste årens neddragningar av verksamheten och av all kritik verket hade 
fått i den allmänna debatten. Bristen på framtidstro och utvecklingsvilja var 
påtaglig. På Migrationsverket fanns en vision som hade utformats 1994. Den 
var väldigt konkret och sakinriktad och, får man väl säga, inte särskilt långsik-
tig, för i och med att den migrationspolitiska propositionen från 1996 genom-
fördes så skulle den redan komma att bli verklighet. Vi behövde därför arbeta 
fram en ny vision, en vision som också kunde bidra till att öka framtidstron. 
Mot bakgrund av behovet av ett nytt yrkesetiskt program och av att diskutera 
medarbetarskapet på myndigheten behövde vi också formulera de värderingar 
som borde vara grunden för vårt förhållningssätt till andra och till varandra. 
Dessutom måste verkets ledningsfi losofi  få ett annat innehåll än tidigare för att 
bättre stämma med min syn på ledarskap.

Vi startade processen med att direktionen samlades en hel vecka till ett semi-
narium, där vi utarbetade ett första förslag till VVV med hjälp av en konsult. 
Jag kan försäkra att det kostade oss en hel del, ja inte pengar och inte blod, men 
svett och tårar, för att bli någorlunda överens om vilka de grundläggande vär-
deringarna borde vara. Ska en förändringsprocess byggd på värderingar vara 
trovärdig och få genomslag är det, enligt min mening, alldeles nödvändigt att 
den högsta ledningen själv lever upp till det som fästs på papper. För att säker-
ställa det måste man gå till djupet med sina egna värderingar.

Några konkreta exempel

Innan jag går vidare med att beskriva hur vi arbetade med VVV, skulle jag vilja 
ge några få konkreta exempel på etiska dilemman som man kan stöta på i en 
verksamhet som Migrationsverket eller Kriminalvården.

Jag kan omöjligen ge en heltäckande bild av de etiska dilemman man kan 
ställas inför i dessa verksamheter. Precis som i alla verksamheter där man har 
daglig kontakt med människor i utsatta situationer är exemplen outtömliga. 
Båda verksamheterna har dessutom sin grund i etiska ställningstaganden som 
medborgarna via sina valda representanter i riksdagen har gjort om den regle-
rade invandringen respektive vad som är att betrakta som brott och om vilka 
påföljder brott ska få för brottslingar. Helt klart är att medarbetarna dagligen 
stöter på etiska dilemman av olika art och dimension. 

Förvaltningsetik i praktiken 
 Av Lena Häll Eriksson
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Några exempel på sådana är följande:

En ung thailändsk kvinna söker uppehållstillstånd på anknytning till en betyd-
ligt äldre svensk man som hon träffat när han var i Thailand på semester föregå-
ende höst. Handläggarens egen värdering är att åldersskillnaden är olämpligt 
stor och att mannen säkert bara utnyttjar kvinnan. Hur hanterar man sina pri-
vata värderingar i förhållande till bedömningen av ärendet?

En ung kvinnlig handläggare på en mottagningsenhet blir förälskad i en asylsö-
kande man som enträget uppvaktar henne. En av hennes arbetsuppgifter är att 
fatta beslut om ekonomiskt bistånd till mannen. Hur ska hon agera?

Hur hanterar man risken för otillbörliga påtryckningar i form av hot eller 
anspelningar på den kulturella tillhörigheten och solidariteten med den, när en 
anställd har samma nationalitet som klienten i kriminalvården eller den sökan-
de på Migrationsverket?

Hur hanterar man försök till mutor och otillåtna belöningar från klienter/sökan-
de och hur hanterar man kulturaspekten; att tacka nej till gåvor på ett icke 
kränkande sätt?

Är det acceptabelt att umgås med den sökande/klientens familj på fritiden?

Du har i din tjänst tillgång till en av verkets tjänstebilar – en rymlig modell med 
gott om bagageutrymme. En av dina arbetskamrater berättar att hans dotter 
ska fl ytta i helgen och undrar om han kan få låna bilen för att köra en del möbler. 
Vad svarar du?

Får mina egna värderingar om vem det är synd om och vem som sköter sig bra 
avgöra vem som ska få uppehållstillstånd eller permission? Hur håller man isär 
sitt eget tyckande från den professionella bedömningen av hur regelverket ska 
tolkas?  Hur undgår man att låta sig påverkas av kraven utifrån på att just den 
här personen är det så synd om så att den borde få stanna, trots att det är uppen-
bart att personens skäl inte uppfyller kraven i lag och praxis, och man själv blir 
utpekad som okänslig och hård?

Exemplen ovan är som sagt få, men visar att etiska dilemman som uppstår i 
verksamheter som Migrationsverket och Kriminalvården är av mycket allmän-
mänsklig natur. Det leder till att de värderingar som ligger i grunden bör vara 
inriktade på det allmänmänskliga och ligga till grund för frågan om vilka ens 
egna värderingar är och hur man hanterar dem i förhållanden till det professi-
onella uppträdande som verksamheten kräver.

Visionen

Migrationsverkets vision kom, efter att den processats färdigt, att lyda som 
följer:
 Vi är det professionella Migrationsverket med ansvar från gräns till medbor-

garskap.
 Vi värnar mänskliga rättigheter och underlättar internationellt utbyte.
 Vi står för humanitet, rättsäkerhet och engagemang.

Bakom visionen låg en genomtänkt idé om vilket anslag som behövdes som 
grund för ett förändrat förhållningssätt. Ordet professionell fi nns där, inte för 
att uttrycka att verket dittills hade agerat på ett oprofessionellt sätt, utan för att 
markera att det är det professionella förhållningssättet som ska gälla i verkets 
agerande, inte handläggarens egna värderingar eller godtycke. Det markerar 
också att professionalitet inte är för allom givet utan måste erövras varje ny dag 
i takt med att omvärlden förändras, nya krav ställs på verksamheten och nya 
situationer måste hanteras. Det går inte att slå sig till ro med att man kan sitt 
jobb. Professionalitet kräver ständigt lärande. Från gräns till medborgarskap 
markerar det processorienterade arbetssättet som en metod för en effektiv och 
rättssäker myndighetsutövning.

Värnet om de mänskliga rättigheterna kom starkt till uttryck i den migra-
tionspolitiska propositionen och markerade ett nytt sätt att se på uppdraget. 
Tidigare hade uppdraget beskrivits som ”att kontrollera den reglerade invand-
ringen”, och det ingår förvisso däri. Men det nya sättet att uttrycka det indike-
rade att uppdraget var större än så. Det handlar också om att bidra med insat-
ser och kunskap när fl yktingsituationer uppstår utanför Sveriges gränser och 
att tillvarata mänskliga rättigheter som rätten till skydd undan förföljelse och 
rätten till familjeliv inom ramen för de gränser regelverket sätter. Att underlätta 
internationellt utbyte innebär att ha utgångspunkten i vilka skäl det fi nns för 
att bevilja ett besöks- eller bosättningstillstånd istället för att ställa frågan; 
vilka skäl fi nns det att avslå en ansökan.

Jag vågar påstå att det här sättet att beskriva uppdraget kom att få stor bety-
delse för hur verksamheten förändrades under de kommande åren.

Värderingarna

De värderingar som råder i en statlig myndighet måste naturligtvis ha sin bas i de 
etiska regler som kommer till uttryck i grundlagen och i förvaltningslagen. De 
myndighetsspecifi ka värderingarna får ses som ett sätt att förtydliga och komplet-
tera vad grund- och förvaltningslagens regler betyder för just den myndigheten. 

Som jag nämnde förut är det min övertygelse att man som högsta chef måste 
känna sig som ett med de värderingar som ska styra verksamheten och att man 

58 59

Några exempel på sådana är följande:

En ung thailändsk kvinna söker uppehållstillstånd på anknytning till en betyd-
ligt äldre svensk man som hon träffat när han var i Thailand på semester föregå-
ende höst. Handläggarens egen värdering är att åldersskillnaden är olämpligt 
stor och att mannen säkert bara utnyttjar kvinnan. Hur hanterar man sina pri-
vata värderingar i förhållande till bedömningen av ärendet?

En ung kvinnlig handläggare på en mottagningsenhet blir förälskad i en asylsö-
kande man som enträget uppvaktar henne. En av hennes arbetsuppgifter är att 
fatta beslut om ekonomiskt bistånd till mannen. Hur ska hon agera?

Hur hanterar man risken för otillbörliga påtryckningar i form av hot eller 
anspelningar på den kulturella tillhörigheten och solidariteten med den, när en 
anställd har samma nationalitet som klienten i kriminalvården eller den sökan-
de på Migrationsverket?

Hur hanterar man försök till mutor och otillåtna belöningar från klienter/sökan-
de och hur hanterar man kulturaspekten; att tacka nej till gåvor på ett icke 
kränkande sätt?

Är det acceptabelt att umgås med den sökande/klientens familj på fritiden?

Du har i din tjänst tillgång till en av verkets tjänstebilar – en rymlig modell med 
gott om bagageutrymme. En av dina arbetskamrater berättar att hans dotter 
ska fl ytta i helgen och undrar om han kan få låna bilen för att köra en del möbler. 
Vad svarar du?

Får mina egna värderingar om vem det är synd om och vem som sköter sig bra 
avgöra vem som ska få uppehållstillstånd eller permission? Hur håller man isär 
sitt eget tyckande från den professionella bedömningen av hur regelverket ska 
tolkas?  Hur undgår man att låta sig påverkas av kraven utifrån på att just den 
här personen är det så synd om så att den borde få stanna, trots att det är uppen-
bart att personens skäl inte uppfyller kraven i lag och praxis, och man själv blir 
utpekad som okänslig och hård?

Exemplen ovan är som sagt få, men visar att etiska dilemman som uppstår i 
verksamheter som Migrationsverket och Kriminalvården är av mycket allmän-
mänsklig natur. Det leder till att de värderingar som ligger i grunden bör vara 
inriktade på det allmänmänskliga och ligga till grund för frågan om vilka ens 
egna värderingar är och hur man hanterar dem i förhållanden till det professi-
onella uppträdande som verksamheten kräver.

Visionen

Migrationsverkets vision kom, efter att den processats färdigt, att lyda som 
följer:
 Vi är det professionella Migrationsverket med ansvar från gräns till medbor-

garskap.
 Vi värnar mänskliga rättigheter och underlättar internationellt utbyte.
 Vi står för humanitet, rättsäkerhet och engagemang.

Bakom visionen låg en genomtänkt idé om vilket anslag som behövdes som 
grund för ett förändrat förhållningssätt. Ordet professionell fi nns där, inte för 
att uttrycka att verket dittills hade agerat på ett oprofessionellt sätt, utan för att 
markera att det är det professionella förhållningssättet som ska gälla i verkets 
agerande, inte handläggarens egna värderingar eller godtycke. Det markerar 
också att professionalitet inte är för allom givet utan måste erövras varje ny dag 
i takt med att omvärlden förändras, nya krav ställs på verksamheten och nya 
situationer måste hanteras. Det går inte att slå sig till ro med att man kan sitt 
jobb. Professionalitet kräver ständigt lärande. Från gräns till medborgarskap 
markerar det processorienterade arbetssättet som en metod för en effektiv och 
rättssäker myndighetsutövning.

Värnet om de mänskliga rättigheterna kom starkt till uttryck i den migra-
tionspolitiska propositionen och markerade ett nytt sätt att se på uppdraget. 
Tidigare hade uppdraget beskrivits som ”att kontrollera den reglerade invand-
ringen”, och det ingår förvisso däri. Men det nya sättet att uttrycka det indike-
rade att uppdraget var större än så. Det handlar också om att bidra med insat-
ser och kunskap när fl yktingsituationer uppstår utanför Sveriges gränser och 
att tillvarata mänskliga rättigheter som rätten till skydd undan förföljelse och 
rätten till familjeliv inom ramen för de gränser regelverket sätter. Att underlätta 
internationellt utbyte innebär att ha utgångspunkten i vilka skäl det fi nns för 
att bevilja ett besöks- eller bosättningstillstånd istället för att ställa frågan; 
vilka skäl fi nns det att avslå en ansökan.

Jag vågar påstå att det här sättet att beskriva uppdraget kom att få stor bety-
delse för hur verksamheten förändrades under de kommande åren.

Värderingarna

De värderingar som råder i en statlig myndighet måste naturligtvis ha sin bas i de 
etiska regler som kommer till uttryck i grundlagen och i förvaltningslagen. De 
myndighetsspecifi ka värderingarna får ses som ett sätt att förtydliga och komplet-
tera vad grund- och förvaltningslagens regler betyder för just den myndigheten. 

Som jag nämnde förut är det min övertygelse att man som högsta chef måste 
känna sig som ett med de värderingar som ska styra verksamheten och att man 



40331.job    30 A06/12/2008    14:27:04    

58 59

Några exempel på sådana är följande:

En ung thailändsk kvinna söker uppehållstillstånd på anknytning till en betyd-
ligt äldre svensk man som hon träffat när han var i Thailand på semester föregå-
ende höst. Handläggarens egen värdering är att åldersskillnaden är olämpligt 
stor och att mannen säkert bara utnyttjar kvinnan. Hur hanterar man sina pri-
vata värderingar i förhållande till bedömningen av ärendet?

En ung kvinnlig handläggare på en mottagningsenhet blir förälskad i en asylsö-
kande man som enträget uppvaktar henne. En av hennes arbetsuppgifter är att 
fatta beslut om ekonomiskt bistånd till mannen. Hur ska hon agera?

Hur hanterar man risken för otillbörliga påtryckningar i form av hot eller 
anspelningar på den kulturella tillhörigheten och solidariteten med den, när en 
anställd har samma nationalitet som klienten i kriminalvården eller den sökan-
de på Migrationsverket?

Hur hanterar man försök till mutor och otillåtna belöningar från klienter/sökan-
de och hur hanterar man kulturaspekten; att tacka nej till gåvor på ett icke 
kränkande sätt?

Är det acceptabelt att umgås med den sökande/klientens familj på fritiden?

Du har i din tjänst tillgång till en av verkets tjänstebilar – en rymlig modell med 
gott om bagageutrymme. En av dina arbetskamrater berättar att hans dotter 
ska fl ytta i helgen och undrar om han kan få låna bilen för att köra en del möbler. 
Vad svarar du?

Får mina egna värderingar om vem det är synd om och vem som sköter sig bra 
avgöra vem som ska få uppehållstillstånd eller permission? Hur håller man isär 
sitt eget tyckande från den professionella bedömningen av hur regelverket ska 
tolkas?  Hur undgår man att låta sig påverkas av kraven utifrån på att just den 
här personen är det så synd om så att den borde få stanna, trots att det är uppen-
bart att personens skäl inte uppfyller kraven i lag och praxis, och man själv blir 
utpekad som okänslig och hård?

Exemplen ovan är som sagt få, men visar att etiska dilemman som uppstår i 
verksamheter som Migrationsverket och Kriminalvården är av mycket allmän-
mänsklig natur. Det leder till att de värderingar som ligger i grunden bör vara 
inriktade på det allmänmänskliga och ligga till grund för frågan om vilka ens 
egna värderingar är och hur man hanterar dem i förhållanden till det professi-
onella uppträdande som verksamheten kräver.

Visionen

Migrationsverkets vision kom, efter att den processats färdigt, att lyda som 
följer:
 Vi är det professionella Migrationsverket med ansvar från gräns till medbor-

garskap.
 Vi värnar mänskliga rättigheter och underlättar internationellt utbyte.
 Vi står för humanitet, rättsäkerhet och engagemang.

Bakom visionen låg en genomtänkt idé om vilket anslag som behövdes som 
grund för ett förändrat förhållningssätt. Ordet professionell fi nns där, inte för 
att uttrycka att verket dittills hade agerat på ett oprofessionellt sätt, utan för att 
markera att det är det professionella förhållningssättet som ska gälla i verkets 
agerande, inte handläggarens egna värderingar eller godtycke. Det markerar 
också att professionalitet inte är för allom givet utan måste erövras varje ny dag 
i takt med att omvärlden förändras, nya krav ställs på verksamheten och nya 
situationer måste hanteras. Det går inte att slå sig till ro med att man kan sitt 
jobb. Professionalitet kräver ständigt lärande. Från gräns till medborgarskap 
markerar det processorienterade arbetssättet som en metod för en effektiv och 
rättssäker myndighetsutövning.

Värnet om de mänskliga rättigheterna kom starkt till uttryck i den migra-
tionspolitiska propositionen och markerade ett nytt sätt att se på uppdraget. 
Tidigare hade uppdraget beskrivits som ”att kontrollera den reglerade invand-
ringen”, och det ingår förvisso däri. Men det nya sättet att uttrycka det indike-
rade att uppdraget var större än så. Det handlar också om att bidra med insat-
ser och kunskap när fl yktingsituationer uppstår utanför Sveriges gränser och 
att tillvarata mänskliga rättigheter som rätten till skydd undan förföljelse och 
rätten till familjeliv inom ramen för de gränser regelverket sätter. Att underlätta 
internationellt utbyte innebär att ha utgångspunkten i vilka skäl det fi nns för 
att bevilja ett besöks- eller bosättningstillstånd istället för att ställa frågan; 
vilka skäl fi nns det att avslå en ansökan.

Jag vågar påstå att det här sättet att beskriva uppdraget kom att få stor bety-
delse för hur verksamheten förändrades under de kommande åren.

Värderingarna

De värderingar som råder i en statlig myndighet måste naturligtvis ha sin bas i de 
etiska regler som kommer till uttryck i grundlagen och i förvaltningslagen. De 
myndighetsspecifi ka värderingarna får ses som ett sätt att förtydliga och komplet-
tera vad grund- och förvaltningslagens regler betyder för just den myndigheten. 

Som jag nämnde förut är det min övertygelse att man som högsta chef måste 
känna sig som ett med de värderingar som ska styra verksamheten och att man 

58 59

Några exempel på sådana är följande:

En ung thailändsk kvinna söker uppehållstillstånd på anknytning till en betyd-
ligt äldre svensk man som hon träffat när han var i Thailand på semester föregå-
ende höst. Handläggarens egen värdering är att åldersskillnaden är olämpligt 
stor och att mannen säkert bara utnyttjar kvinnan. Hur hanterar man sina pri-
vata värderingar i förhållande till bedömningen av ärendet?

En ung kvinnlig handläggare på en mottagningsenhet blir förälskad i en asylsö-
kande man som enträget uppvaktar henne. En av hennes arbetsuppgifter är att 
fatta beslut om ekonomiskt bistånd till mannen. Hur ska hon agera?

Hur hanterar man risken för otillbörliga påtryckningar i form av hot eller 
anspelningar på den kulturella tillhörigheten och solidariteten med den, när en 
anställd har samma nationalitet som klienten i kriminalvården eller den sökan-
de på Migrationsverket?

Hur hanterar man försök till mutor och otillåtna belöningar från klienter/sökan-
de och hur hanterar man kulturaspekten; att tacka nej till gåvor på ett icke 
kränkande sätt?

Är det acceptabelt att umgås med den sökande/klientens familj på fritiden?

Du har i din tjänst tillgång till en av verkets tjänstebilar – en rymlig modell med 
gott om bagageutrymme. En av dina arbetskamrater berättar att hans dotter 
ska fl ytta i helgen och undrar om han kan få låna bilen för att köra en del möbler. 
Vad svarar du?

Får mina egna värderingar om vem det är synd om och vem som sköter sig bra 
avgöra vem som ska få uppehållstillstånd eller permission? Hur håller man isär 
sitt eget tyckande från den professionella bedömningen av hur regelverket ska 
tolkas?  Hur undgår man att låta sig påverkas av kraven utifrån på att just den 
här personen är det så synd om så att den borde få stanna, trots att det är uppen-
bart att personens skäl inte uppfyller kraven i lag och praxis, och man själv blir 
utpekad som okänslig och hård?

Exemplen ovan är som sagt få, men visar att etiska dilemman som uppstår i 
verksamheter som Migrationsverket och Kriminalvården är av mycket allmän-
mänsklig natur. Det leder till att de värderingar som ligger i grunden bör vara 
inriktade på det allmänmänskliga och ligga till grund för frågan om vilka ens 
egna värderingar är och hur man hanterar dem i förhållanden till det professi-
onella uppträdande som verksamheten kräver.

Visionen

Migrationsverkets vision kom, efter att den processats färdigt, att lyda som 
följer:
 Vi är det professionella Migrationsverket med ansvar från gräns till medbor-

garskap.
 Vi värnar mänskliga rättigheter och underlättar internationellt utbyte.
 Vi står för humanitet, rättsäkerhet och engagemang.

Bakom visionen låg en genomtänkt idé om vilket anslag som behövdes som 
grund för ett förändrat förhållningssätt. Ordet professionell fi nns där, inte för 
att uttrycka att verket dittills hade agerat på ett oprofessionellt sätt, utan för att 
markera att det är det professionella förhållningssättet som ska gälla i verkets 
agerande, inte handläggarens egna värderingar eller godtycke. Det markerar 
också att professionalitet inte är för allom givet utan måste erövras varje ny dag 
i takt med att omvärlden förändras, nya krav ställs på verksamheten och nya 
situationer måste hanteras. Det går inte att slå sig till ro med att man kan sitt 
jobb. Professionalitet kräver ständigt lärande. Från gräns till medborgarskap 
markerar det processorienterade arbetssättet som en metod för en effektiv och 
rättssäker myndighetsutövning.

Värnet om de mänskliga rättigheterna kom starkt till uttryck i den migra-
tionspolitiska propositionen och markerade ett nytt sätt att se på uppdraget. 
Tidigare hade uppdraget beskrivits som ”att kontrollera den reglerade invand-
ringen”, och det ingår förvisso däri. Men det nya sättet att uttrycka det indike-
rade att uppdraget var större än så. Det handlar också om att bidra med insat-
ser och kunskap när fl yktingsituationer uppstår utanför Sveriges gränser och 
att tillvarata mänskliga rättigheter som rätten till skydd undan förföljelse och 
rätten till familjeliv inom ramen för de gränser regelverket sätter. Att underlätta 
internationellt utbyte innebär att ha utgångspunkten i vilka skäl det fi nns för 
att bevilja ett besöks- eller bosättningstillstånd istället för att ställa frågan; 
vilka skäl fi nns det att avslå en ansökan.

Jag vågar påstå att det här sättet att beskriva uppdraget kom att få stor bety-
delse för hur verksamheten förändrades under de kommande åren.

Värderingarna

De värderingar som råder i en statlig myndighet måste naturligtvis ha sin bas i de 
etiska regler som kommer till uttryck i grundlagen och i förvaltningslagen. De 
myndighetsspecifi ka värderingarna får ses som ett sätt att förtydliga och komplet-
tera vad grund- och förvaltningslagens regler betyder för just den myndigheten. 

Som jag nämnde förut är det min övertygelse att man som högsta chef måste 
känna sig som ett med de värderingar som ska styra verksamheten och att man 



40331.job    30 B06/12/2008    14:27:04    

60 61

själv kan leva upp till dem. Det gäller all den lagstiftning som ligger till grund 
för uppdraget och inte minst de myndighetsspecifi ka förtydligande som man 
gör. Man måste också vara beredd att arbeta för att förändra regelverket om det 
inte fungerar bra, både det externa och det interna.

Trovärdigheten kräver att man är medveten om sina egna värderingar, kan 
hantera dessa i förhållande till uppdraget, ständigt passar på sig själv och är 
påpassad av andra som vågar säga ifrån om man avviker från den upptrampade 
stigen. Det får som konsekvens att värderingarna kan komma att ändras när 
generaldirektörer byts, vilket förstås stökar till det för medarbetarna. Det tror 
jag dock är oundvikligt.  

Lika uppenbart är det att det inte räcker med att den högsta chefen lever upp till 
värderingarna. Förändringen sker först när den som möter den sökande gör det. 
Om de etiska regler som är accepterade i organisationen är tydliga och kända 
underlättar det för medarbetarna att avgöra vad som är ett godkänt beteende och 
vad som inte är det. Med det fastlagda värderingsmönstret i handen har man 
möjlighet att öka medvetandet om sina egna värderingar och hur man ska hantera 
dem i förhållande till en professionell yrkesutövning. Men, det betyder också att 
man måste få medarbetarna att tillsammans diskutera etiska dilemman, vara 
öppna om sina egna värderingar och att komma överens om vad de etiska regler-
na innebär för hur uppgiften ska utföras. Däri ligger den verkliga utmaningen.

Några av de grundläggande värderingar som lades fast för Migrationsverkets 
del var följande.

I vårt agerande mot andra ska vi
• sätta den enskilda människan i centrum
• respektera människors förutsättningar, gränser och okränkbarhet
• möta människors behov av att veta och förstå
• tro på människors vilja och förmåga att ta ansvar
• arbeta med empati
• stödja den sökande att ta tillvara sin rätt
• ge likvärdig behandling och fatta förutsägbara beslut.

Några av dessa kan tyckas självklara för en utomstående betraktare, men de var 
inte självklara i organisationen.

När vi genomförde en remissomgång innan VVV fastställdes fi ck vi till exem-
pel många synpunkter på den första strecksatsen. Den stora frågan var: Betyder 
det att den sökande alltid har rätt? Vad man menade med frågan var: Betyder 
det att den sökande alltid ska få uppehållstillstånd? Det ledde emellertid till en 
mycket bra intern diskussion och just den strecksatsen kom att få stor betydel-
se för förändringsarbetet på Migrationsverket. 

Jag återkommer till det.

Verksfi losofi 

Den nya ledningsfi losofi n, baserad på mitt sätt att se på ledarskap, kom att 
benämnas verksfi losofi  för att bli en del av VVV. Den delades in i tre delar. Den 
första angav vad som skulle känneteckna själva myndigheten, Migrationsver-
ket. Det var till exempel ”ett rättssäkert och enhetligt agerande, ett processin-
riktat arbetssätt och ett öppet och kreativt klimat”. Den andra delen rörde kra-
ven på Migrationsverkets medarbetare som bland annat ”ska ha infl ytande och 
ta ansvar och utveckla verksamheten genom ständigt lärande”. Den tredje delen 
handlade om kraven på migrationsverkets ledare där ett av kraven var ”att leda 
och utveckla verksamheten i dialog och samverkan”. 

Efter en remissomgång till hela organisationen fastställdes VVV. Därmed 
var det enkla jobbet gjort och det svåra startade – att säkerställa att VVV fi ck 
genomslag i verksamheten.

Implementering av VVV

Stormöten

Det är inte ovanligt att visioner, värderingar och verksfi losofi  implementeras 
genom att broschyrer trycks och skickas ut till samtliga anställda med uppma-
ningen att de ska läsa och diskutera vad innehållet betyder för just dem. Det är 
dock tveksamt om en sådan metod leder till en aktiv och dynamisk diskussion 
som bidrar till att förändra myndighetens värderingar och förhållningssätt. Som 
jag nämnde tidigare är det ju i frontlinjen, i mötet mellan personalen och de 
sökande som förändringen måste ske. Därför måste man hitta sätt att säkerstäl-
la att budskapet når alla. 

Vi började med att skicka ut förslaget till VVV på remiss till samtliga arbets-
enheter, tillsammans med direktiven till verksamhetsplaneringen. Vi fi ck dock 
inte in särskilt många synpunkter den vägen. Många enheter hade inte alls dis-
kuterat materialet, varken förslaget till VVV eller direktiven till verksamhets-
planeringen. Det är svårt att säkert bedöma varför, men en orsak ansåg många 
vara att medarbetarna inte var vana att få lämna synpunkter till ledningen, en 
annan att det inte kändes viktigt nog för att ges tid. Jag bestämde mig, efter att 
ha samrått med medarbetare på huvudkontoret, för att personligen möta samt-
liga anställda. Motivet för detta var att visa att jag stod för VVV i alla detaljer, 
att visa att de var viktiga och att understryka att det var önskvärt att vi aktivt 
diskuterade vad de betydde för arbetssätt och förhållningssätt, så att vi alla 
kunde leva upp till dem. Budskapet skulle då bestå i att berätta vad och varför 
vi hade arbetat fram VVV och också om hur de skulle användas. Vi kom fram 
till följande tågordning. Först presentade jag VVV på ett chefsmöte för samtli-
ga chefer på Migrationsverket. Avsikten var dels att testa om budskapet bar och 
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själv kan leva upp till dem. Det gäller all den lagstiftning som ligger till grund 
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mycket bra intern diskussion och just den strecksatsen kom att få stor betydel-
se för förändringsarbetet på Migrationsverket. 

Jag återkommer till det.

Verksfi losofi 

Den nya ledningsfi losofi n, baserad på mitt sätt att se på ledarskap, kom att 
benämnas verksfi losofi  för att bli en del av VVV. Den delades in i tre delar. Den 
första angav vad som skulle känneteckna själva myndigheten, Migrationsver-
ket. Det var till exempel ”ett rättssäkert och enhetligt agerande, ett processin-
riktat arbetssätt och ett öppet och kreativt klimat”. Den andra delen rörde kra-
ven på Migrationsverkets medarbetare som bland annat ”ska ha infl ytande och 
ta ansvar och utveckla verksamheten genom ständigt lärande”. Den tredje delen 
handlade om kraven på migrationsverkets ledare där ett av kraven var ”att leda 
och utveckla verksamheten i dialog och samverkan”. 
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dels hur det skulle tas emot. Det föll till synes väl ut och jag fi ck dessutom några 
värdefulla synpunkter inför fortsatt presentation. Cheferna fi ck också budska-
pet om vikten att hålla dialogen om VVV igång i arbetslagen och det ansvar för 
detta som i hög grad vilade på dem.

Därefter inbjöds samtliga anställda uppdelade på tre tillfällen till stormöten 
där jag presenterade VVV, den nya organisationen för Migrationsverket som 
hade processats fram under hösten och vilka som skulle bli chefer för de fem 
regioner den bestod av. För att visa att jag menade allvar med dialog och sam-
verkan ägnades också ett par timmar av dessa möten till att jag svarade på de 
frågor som medarbetarna gruppvis hade utarbetat under dagen. 

Alla medarbetare gick självklart inte därifrån jublande. Reaktionerna var 
blandade; en del kände framtidstro, en del imponerades av styrkan i framställ-
ningen och en del tyckte att det var strunt alltihop. Det som dock var den stora 
vinsten med den här metoden var det uppenbara i att ledningen faktiskt menade 
allvar. Men, ingenting är enkelt och enbart detta ledde inte till den önskade 
dynamiska diskussionen om hur de etiska reglerna skulle komma till uttryck i 
praktisk handling. 

Nya uppgifter och utvecklingsprojekt

Migrationsverket hade sedan 1994 ett samverkansavtal med de fackliga orga-
nisationerna. Med tiden kom samverkan att utvecklas och fungera bra. Natur-
ligtvis var de fackliga organisationerna också djupt involverade i den här pro-
cessen. Deras företrädare delade uppfattningen att det var nödvändigt att dis-
kutera värderingar och förhållningssätt och var viktiga pådrivare i processen. 
Men vi hade många andra samverkansfrågor att ta tag i.

Under 1996 och 1997 övertog Migrationsverket en hel del uppgifter från polis-
myndigheterna. Det handlade bland annat om utredningar i ärenden rörande 
uppskjuten invandringsprövning, utredningar i ärenden rörande svenskt med-
borgarskap, att ta upp asylansökningar och ansvaret för de så kallade förvaren 
samt för att säkerställa att utlänningar som inte får uppehållstillstånd lämnar 
landet. Dessa förändringar syftade till att göra migrationsprocessen mer civil 
och att ge Migrationsverket ansvar för hela processen. De nya uppgifterna skulle 
inlemmas i organisationen och de nya medarbetarna i kulturen, som dessutom 
skulle förändras. Samtidigt började antalet asylsökande öka igen, vilket inne-
bar att verksamheten återigen måste byggas ut och fl er personer anställas. Över 
6 000 ärenden hade varit beslutsstoppade under delar av perioden 1994–1996
på grund av oklara förhållanden i den sökandes hemland eller i avvaktan på 
regeringens vägledande beslut. Beslutsstoppen kunde hävas successivt under 
den här tiden, vilket också ökade arbetsmängden. Samtidigt med det dagliga 
slitet att bygga ut verksamheten i takt med inströmningen av nya sökande, hålla 
handläggningstiderna nere och kvaliteten i handläggningen uppe skulle ett 

omfattande förändringsarbete i den riktning som VVV pekade ut genomföras. 
Det handlade om att genomföra ett processorienterat arbetssätt innebäran-

de att organisationens olika delar skulle samverka för att göra vägen för den 
sökandes ärende genom systemet så rak och snabb som möjligt.

Det handlade om att få medarbetarna att skriva beslut och andra handlingar 
enkelt och tydligt så att mottagaren kunde förstå. Allt informationsmaterial 
måste gås igenom och revideras så att det stämde med den nya organisationen, 
med VVV och därtill var skrivet på begriplig svenska och andra frekventa språk.

Vi skulle utveckla samarbetet med utrikesdepartementet och ambassaderna 
i syfte att få processerna för besök- och bosättningsärenden att fungera smidi-
gare för den sökande och att höja kvaliteten i ärendehandläggningen.

Mottagningen av asylsökande skulle fortsätta att utvecklas från institutions-
boende till ett mer normaliserat boende med större ansvarstagande från den 
asylsökande, som dessutom skulle erbjudas sysselsättning.

Vi skulle utveckla intranät och nya stödsystem i form av webbaserad länder-
information och ärendehantering. Handböcker skulle omarbetas och fi nnas 
tillgängliga på nätet för att bidra till att öka kvaliteten i ärendehandläggningen. 
Uppföljnings- och utvärderingsinstrumenten skulle slipas i samma syfte. Ja, det 
här är faktiskt bara några axplock ur utvecklingsplanerna. 

Medarbetarskapet

Som stöd för arbetet med att implementera VVV och få fart på diskussionerna 
tog vi fram ett material om medarbetarskapet inom Invandrarverket, som myn-
digheten då hette. Tidigare hade cheferna också fått en samling med exempel 
på situationer som skulle kunna inträffa i det dagliga arbetet, ungefär motsva-
rande de jag redovisat ovan. För att understryka vikten av att processen kom 
igång infördes också i verksamhetsplanen ett krav på återrapportering av vilka 
aktiviteter som genomfördes för att implementera VVV på verkets olika enhe-
ter. Tanken var inledningsvis att varje enhet skulle redovisa direkt till general-
direktören vad som hade gjorts mellan rapporteringstillfällena. Mot det reage-
rade emellertid regioncheferna, och det slutade med att rapporteringen skulle 
ske i linjen, precis som all annan rapportering. Det ledde till att det material 
som i tertialrapporterna nådde ledningen blev ganska urvattnat och inte gav 
särskilt mycket information om vad som faktiskt hände i form av förändringar 
i mötet med de sökande. 

Två gånger om året samlade jag alla verkets chefer till möten för att diskutera 
strategiska frågor. Vi försökte ha teman för dessa möten som kunde lägga ytter-
ligare ved på brasan. Det kunde vara i form av en extern föreläsare som talade 
om statstjänstemannaetik, en forskare som hade gjort en studie av asylhandläg-
garnas intervjuer med asylsökande och en konsult som ledde diskussioner kring 
hur man får till ett processorienterat arbetssätt. Det kunde också vara diskus-
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dels hur det skulle tas emot. Det föll till synes väl ut och jag fi ck dessutom några 
värdefulla synpunkter inför fortsatt presentation. Cheferna fi ck också budska-
pet om vikten att hålla dialogen om VVV igång i arbetslagen och det ansvar för 
detta som i hög grad vilade på dem.

Därefter inbjöds samtliga anställda uppdelade på tre tillfällen till stormöten 
där jag presenterade VVV, den nya organisationen för Migrationsverket som 
hade processats fram under hösten och vilka som skulle bli chefer för de fem 
regioner den bestod av. För att visa att jag menade allvar med dialog och sam-
verkan ägnades också ett par timmar av dessa möten till att jag svarade på de 
frågor som medarbetarna gruppvis hade utarbetat under dagen. 

Alla medarbetare gick självklart inte därifrån jublande. Reaktionerna var 
blandade; en del kände framtidstro, en del imponerades av styrkan i framställ-
ningen och en del tyckte att det var strunt alltihop. Det som dock var den stora 
vinsten med den här metoden var det uppenbara i att ledningen faktiskt menade 
allvar. Men, ingenting är enkelt och enbart detta ledde inte till den önskade 
dynamiska diskussionen om hur de etiska reglerna skulle komma till uttryck i 
praktisk handling. 

Nya uppgifter och utvecklingsprojekt

Migrationsverket hade sedan 1994 ett samverkansavtal med de fackliga orga-
nisationerna. Med tiden kom samverkan att utvecklas och fungera bra. Natur-
ligtvis var de fackliga organisationerna också djupt involverade i den här pro-
cessen. Deras företrädare delade uppfattningen att det var nödvändigt att dis-
kutera värderingar och förhållningssätt och var viktiga pådrivare i processen. 
Men vi hade många andra samverkansfrågor att ta tag i.

Under 1996 och 1997 övertog Migrationsverket en hel del uppgifter från polis-
myndigheterna. Det handlade bland annat om utredningar i ärenden rörande 
uppskjuten invandringsprövning, utredningar i ärenden rörande svenskt med-
borgarskap, att ta upp asylansökningar och ansvaret för de så kallade förvaren 
samt för att säkerställa att utlänningar som inte får uppehållstillstånd lämnar 
landet. Dessa förändringar syftade till att göra migrationsprocessen mer civil 
och att ge Migrationsverket ansvar för hela processen. De nya uppgifterna skulle 
inlemmas i organisationen och de nya medarbetarna i kulturen, som dessutom 
skulle förändras. Samtidigt började antalet asylsökande öka igen, vilket inne-
bar att verksamheten återigen måste byggas ut och fl er personer anställas. Över 
6 000 ärenden hade varit beslutsstoppade under delar av perioden 1994–1996
på grund av oklara förhållanden i den sökandes hemland eller i avvaktan på 
regeringens vägledande beslut. Beslutsstoppen kunde hävas successivt under 
den här tiden, vilket också ökade arbetsmängden. Samtidigt med det dagliga 
slitet att bygga ut verksamheten i takt med inströmningen av nya sökande, hålla 
handläggningstiderna nere och kvaliteten i handläggningen uppe skulle ett 
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de att organisationens olika delar skulle samverka för att göra vägen för den 
sökandes ärende genom systemet så rak och snabb som möjligt.

Det handlade om att få medarbetarna att skriva beslut och andra handlingar 
enkelt och tydligt så att mottagaren kunde förstå. Allt informationsmaterial 
måste gås igenom och revideras så att det stämde med den nya organisationen, 
med VVV och därtill var skrivet på begriplig svenska och andra frekventa språk.

Vi skulle utveckla samarbetet med utrikesdepartementet och ambassaderna 
i syfte att få processerna för besök- och bosättningsärenden att fungera smidi-
gare för den sökande och att höja kvaliteten i ärendehandläggningen.

Mottagningen av asylsökande skulle fortsätta att utvecklas från institutions-
boende till ett mer normaliserat boende med större ansvarstagande från den 
asylsökande, som dessutom skulle erbjudas sysselsättning.

Vi skulle utveckla intranät och nya stödsystem i form av webbaserad länder-
information och ärendehantering. Handböcker skulle omarbetas och fi nnas 
tillgängliga på nätet för att bidra till att öka kvaliteten i ärendehandläggningen. 
Uppföljnings- och utvärderingsinstrumenten skulle slipas i samma syfte. Ja, det 
här är faktiskt bara några axplock ur utvecklingsplanerna. 

Medarbetarskapet

Som stöd för arbetet med att implementera VVV och få fart på diskussionerna 
tog vi fram ett material om medarbetarskapet inom Invandrarverket, som myn-
digheten då hette. Tidigare hade cheferna också fått en samling med exempel 
på situationer som skulle kunna inträffa i det dagliga arbetet, ungefär motsva-
rande de jag redovisat ovan. För att understryka vikten av att processen kom 
igång infördes också i verksamhetsplanen ett krav på återrapportering av vilka 
aktiviteter som genomfördes för att implementera VVV på verkets olika enhe-
ter. Tanken var inledningsvis att varje enhet skulle redovisa direkt till general-
direktören vad som hade gjorts mellan rapporteringstillfällena. Mot det reage-
rade emellertid regioncheferna, och det slutade med att rapporteringen skulle 
ske i linjen, precis som all annan rapportering. Det ledde till att det material 
som i tertialrapporterna nådde ledningen blev ganska urvattnat och inte gav 
särskilt mycket information om vad som faktiskt hände i form av förändringar 
i mötet med de sökande. 

Två gånger om året samlade jag alla verkets chefer till möten för att diskutera 
strategiska frågor. Vi försökte ha teman för dessa möten som kunde lägga ytter-
ligare ved på brasan. Det kunde vara i form av en extern föreläsare som talade 
om statstjänstemannaetik, en forskare som hade gjort en studie av asylhandläg-
garnas intervjuer med asylsökande och en konsult som ledde diskussioner kring 
hur man får till ett processorienterat arbetssätt. Det kunde också vara diskus-
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dels hur det skulle tas emot. Det föll till synes väl ut och jag fi ck dessutom några 
värdefulla synpunkter inför fortsatt presentation. Cheferna fi ck också budska-
pet om vikten att hålla dialogen om VVV igång i arbetslagen och det ansvar för 
detta som i hög grad vilade på dem.

Därefter inbjöds samtliga anställda uppdelade på tre tillfällen till stormöten 
där jag presenterade VVV, den nya organisationen för Migrationsverket som 
hade processats fram under hösten och vilka som skulle bli chefer för de fem 
regioner den bestod av. För att visa att jag menade allvar med dialog och sam-
verkan ägnades också ett par timmar av dessa möten till att jag svarade på de 
frågor som medarbetarna gruppvis hade utarbetat under dagen. 

Alla medarbetare gick självklart inte därifrån jublande. Reaktionerna var 
blandade; en del kände framtidstro, en del imponerades av styrkan i framställ-
ningen och en del tyckte att det var strunt alltihop. Det som dock var den stora 
vinsten med den här metoden var det uppenbara i att ledningen faktiskt menade 
allvar. Men, ingenting är enkelt och enbart detta ledde inte till den önskade 
dynamiska diskussionen om hur de etiska reglerna skulle komma till uttryck i 
praktisk handling. 

Nya uppgifter och utvecklingsprojekt

Migrationsverket hade sedan 1994 ett samverkansavtal med de fackliga orga-
nisationerna. Med tiden kom samverkan att utvecklas och fungera bra. Natur-
ligtvis var de fackliga organisationerna också djupt involverade i den här pro-
cessen. Deras företrädare delade uppfattningen att det var nödvändigt att dis-
kutera värderingar och förhållningssätt och var viktiga pådrivare i processen. 
Men vi hade många andra samverkansfrågor att ta tag i.

Under 1996 och 1997 övertog Migrationsverket en hel del uppgifter från polis-
myndigheterna. Det handlade bland annat om utredningar i ärenden rörande 
uppskjuten invandringsprövning, utredningar i ärenden rörande svenskt med-
borgarskap, att ta upp asylansökningar och ansvaret för de så kallade förvaren 
samt för att säkerställa att utlänningar som inte får uppehållstillstånd lämnar 
landet. Dessa förändringar syftade till att göra migrationsprocessen mer civil 
och att ge Migrationsverket ansvar för hela processen. De nya uppgifterna skulle 
inlemmas i organisationen och de nya medarbetarna i kulturen, som dessutom 
skulle förändras. Samtidigt började antalet asylsökande öka igen, vilket inne-
bar att verksamheten återigen måste byggas ut och fl er personer anställas. Över 
6 000 ärenden hade varit beslutsstoppade under delar av perioden 1994–1996
på grund av oklara förhållanden i den sökandes hemland eller i avvaktan på 
regeringens vägledande beslut. Beslutsstoppen kunde hävas successivt under 
den här tiden, vilket också ökade arbetsmängden. Samtidigt med det dagliga 
slitet att bygga ut verksamheten i takt med inströmningen av nya sökande, hålla 
handläggningstiderna nere och kvaliteten i handläggningen uppe skulle ett 

omfattande förändringsarbete i den riktning som VVV pekade ut genomföras. 
Det handlade om att genomföra ett processorienterat arbetssätt innebäran-

de att organisationens olika delar skulle samverka för att göra vägen för den 
sökandes ärende genom systemet så rak och snabb som möjligt.

Det handlade om att få medarbetarna att skriva beslut och andra handlingar 
enkelt och tydligt så att mottagaren kunde förstå. Allt informationsmaterial 
måste gås igenom och revideras så att det stämde med den nya organisationen, 
med VVV och därtill var skrivet på begriplig svenska och andra frekventa språk.

Vi skulle utveckla samarbetet med utrikesdepartementet och ambassaderna 
i syfte att få processerna för besök- och bosättningsärenden att fungera smidi-
gare för den sökande och att höja kvaliteten i ärendehandläggningen.

Mottagningen av asylsökande skulle fortsätta att utvecklas från institutions-
boende till ett mer normaliserat boende med större ansvarstagande från den 
asylsökande, som dessutom skulle erbjudas sysselsättning.

Vi skulle utveckla intranät och nya stödsystem i form av webbaserad länder-
information och ärendehantering. Handböcker skulle omarbetas och fi nnas 
tillgängliga på nätet för att bidra till att öka kvaliteten i ärendehandläggningen. 
Uppföljnings- och utvärderingsinstrumenten skulle slipas i samma syfte. Ja, det 
här är faktiskt bara några axplock ur utvecklingsplanerna. 

Medarbetarskapet

Som stöd för arbetet med att implementera VVV och få fart på diskussionerna 
tog vi fram ett material om medarbetarskapet inom Invandrarverket, som myn-
digheten då hette. Tidigare hade cheferna också fått en samling med exempel 
på situationer som skulle kunna inträffa i det dagliga arbetet, ungefär motsva-
rande de jag redovisat ovan. För att understryka vikten av att processen kom 
igång infördes också i verksamhetsplanen ett krav på återrapportering av vilka 
aktiviteter som genomfördes för att implementera VVV på verkets olika enhe-
ter. Tanken var inledningsvis att varje enhet skulle redovisa direkt till general-
direktören vad som hade gjorts mellan rapporteringstillfällena. Mot det reage-
rade emellertid regioncheferna, och det slutade med att rapporteringen skulle 
ske i linjen, precis som all annan rapportering. Det ledde till att det material 
som i tertialrapporterna nådde ledningen blev ganska urvattnat och inte gav 
särskilt mycket information om vad som faktiskt hände i form av förändringar 
i mötet med de sökande. 

Två gånger om året samlade jag alla verkets chefer till möten för att diskutera 
strategiska frågor. Vi försökte ha teman för dessa möten som kunde lägga ytter-
ligare ved på brasan. Det kunde vara i form av en extern föreläsare som talade 
om statstjänstemannaetik, en forskare som hade gjort en studie av asylhandläg-
garnas intervjuer med asylsökande och en konsult som ledde diskussioner kring 
hur man får till ett processorienterat arbetssätt. Det kunde också vara diskus-
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dels hur det skulle tas emot. Det föll till synes väl ut och jag fi ck dessutom några 
värdefulla synpunkter inför fortsatt presentation. Cheferna fi ck också budska-
pet om vikten att hålla dialogen om VVV igång i arbetslagen och det ansvar för 
detta som i hög grad vilade på dem.

Därefter inbjöds samtliga anställda uppdelade på tre tillfällen till stormöten 
där jag presenterade VVV, den nya organisationen för Migrationsverket som 
hade processats fram under hösten och vilka som skulle bli chefer för de fem 
regioner den bestod av. För att visa att jag menade allvar med dialog och sam-
verkan ägnades också ett par timmar av dessa möten till att jag svarade på de 
frågor som medarbetarna gruppvis hade utarbetat under dagen. 

Alla medarbetare gick självklart inte därifrån jublande. Reaktionerna var 
blandade; en del kände framtidstro, en del imponerades av styrkan i framställ-
ningen och en del tyckte att det var strunt alltihop. Det som dock var den stora 
vinsten med den här metoden var det uppenbara i att ledningen faktiskt menade 
allvar. Men, ingenting är enkelt och enbart detta ledde inte till den önskade 
dynamiska diskussionen om hur de etiska reglerna skulle komma till uttryck i 
praktisk handling. 

Nya uppgifter och utvecklingsprojekt

Migrationsverket hade sedan 1994 ett samverkansavtal med de fackliga orga-
nisationerna. Med tiden kom samverkan att utvecklas och fungera bra. Natur-
ligtvis var de fackliga organisationerna också djupt involverade i den här pro-
cessen. Deras företrädare delade uppfattningen att det var nödvändigt att dis-
kutera värderingar och förhållningssätt och var viktiga pådrivare i processen. 
Men vi hade många andra samverkansfrågor att ta tag i.

Under 1996 och 1997 övertog Migrationsverket en hel del uppgifter från polis-
myndigheterna. Det handlade bland annat om utredningar i ärenden rörande 
uppskjuten invandringsprövning, utredningar i ärenden rörande svenskt med-
borgarskap, att ta upp asylansökningar och ansvaret för de så kallade förvaren 
samt för att säkerställa att utlänningar som inte får uppehållstillstånd lämnar 
landet. Dessa förändringar syftade till att göra migrationsprocessen mer civil 
och att ge Migrationsverket ansvar för hela processen. De nya uppgifterna skulle 
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skulle förändras. Samtidigt började antalet asylsökande öka igen, vilket inne-
bar att verksamheten återigen måste byggas ut och fl er personer anställas. Över 
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på grund av oklara förhållanden i den sökandes hemland eller i avvaktan på 
regeringens vägledande beslut. Beslutsstoppen kunde hävas successivt under 
den här tiden, vilket också ökade arbetsmängden. Samtidigt med det dagliga 
slitet att bygga ut verksamheten i takt med inströmningen av nya sökande, hålla 
handläggningstiderna nere och kvaliteten i handläggningen uppe skulle ett 

omfattande förändringsarbete i den riktning som VVV pekade ut genomföras. 
Det handlade om att genomföra ett processorienterat arbetssätt innebäran-

de att organisationens olika delar skulle samverka för att göra vägen för den 
sökandes ärende genom systemet så rak och snabb som möjligt.

Det handlade om att få medarbetarna att skriva beslut och andra handlingar 
enkelt och tydligt så att mottagaren kunde förstå. Allt informationsmaterial 
måste gås igenom och revideras så att det stämde med den nya organisationen, 
med VVV och därtill var skrivet på begriplig svenska och andra frekventa språk.

Vi skulle utveckla samarbetet med utrikesdepartementet och ambassaderna 
i syfte att få processerna för besök- och bosättningsärenden att fungera smidi-
gare för den sökande och att höja kvaliteten i ärendehandläggningen.

Mottagningen av asylsökande skulle fortsätta att utvecklas från institutions-
boende till ett mer normaliserat boende med större ansvarstagande från den 
asylsökande, som dessutom skulle erbjudas sysselsättning.

Vi skulle utveckla intranät och nya stödsystem i form av webbaserad länder-
information och ärendehantering. Handböcker skulle omarbetas och fi nnas 
tillgängliga på nätet för att bidra till att öka kvaliteten i ärendehandläggningen. 
Uppföljnings- och utvärderingsinstrumenten skulle slipas i samma syfte. Ja, det 
här är faktiskt bara några axplock ur utvecklingsplanerna. 

Medarbetarskapet

Som stöd för arbetet med att implementera VVV och få fart på diskussionerna 
tog vi fram ett material om medarbetarskapet inom Invandrarverket, som myn-
digheten då hette. Tidigare hade cheferna också fått en samling med exempel 
på situationer som skulle kunna inträffa i det dagliga arbetet, ungefär motsva-
rande de jag redovisat ovan. För att understryka vikten av att processen kom 
igång infördes också i verksamhetsplanen ett krav på återrapportering av vilka 
aktiviteter som genomfördes för att implementera VVV på verkets olika enhe-
ter. Tanken var inledningsvis att varje enhet skulle redovisa direkt till general-
direktören vad som hade gjorts mellan rapporteringstillfällena. Mot det reage-
rade emellertid regioncheferna, och det slutade med att rapporteringen skulle 
ske i linjen, precis som all annan rapportering. Det ledde till att det material 
som i tertialrapporterna nådde ledningen blev ganska urvattnat och inte gav 
särskilt mycket information om vad som faktiskt hände i form av förändringar 
i mötet med de sökande. 

Två gånger om året samlade jag alla verkets chefer till möten för att diskutera 
strategiska frågor. Vi försökte ha teman för dessa möten som kunde lägga ytter-
ligare ved på brasan. Det kunde vara i form av en extern föreläsare som talade 
om statstjänstemannaetik, en forskare som hade gjort en studie av asylhandläg-
garnas intervjuer med asylsökande och en konsult som ledde diskussioner kring 
hur man får till ett processorienterat arbetssätt. Det kunde också vara diskus-
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sioner om arbetssätt och förhållningssätt med utgångspunkt i situationer som 
faktiskt hade inträffat.

 Det var uppenbart att det, trots alla försök att stötta cheferna, var trögt att 
få igång diskussionerna på arbetsenheterna. Huvudkontoret bistod med förslag 
på externa resurspersoner som kunde medverka på seminariedagar, i personal-
möten och dylika aktiviteter. Dessa resurspersoner användes inte i någon stor 
omfattning. I uppföljningarna redovisades inte särskilt många genomförda 
aktiviteter. Vid mina rundresor för att besöka enheterna och möta personalen 
dominerade frågor om resursbrist och en orimlig arbetsbörda. VVV sade man 
sig inte ha tid att diskutera. Arbetssituationen var utan tvekan mycket ansträng-
ande. Trots att alla skrivelser till regeringen om resursbristen på grund av ökan-
de ärendeinströmning, ärendenas ökande komplexitet, anslagskonstruktio-
nens nackdelar och så vidare, fanns tillgängliga för alla på intranätet, och att 
jag ständigt informerade om hur vi förde dialogen med regeringen på personal-
möten runt om i landet, litade man inte riktigt på att ledningen gjorde något åt 
saken. Först när vi faktiskt fi ck en ganska rejäl resursförstärkning och medar-
betarna såg resultatet av den i form av fl er arbetskamrater, vände den diskussio-
nen. Det är ganska naturligt att ledningens agerande blir trovärdigt först när 
resultatet av det är märkbart. 

Men det fanns fortfarande många ursäkter för att inte ta tag i etikfrågorna. 
Mina försök att påpeka att VVV inte krävde särskild tid utan kunde ligga till särskild tid utan kunde ligga till särskild
grund för alla diskussioner på personalmöten om förändrade rutiner och arbets-
sätt landade ofta i att man inte kunde ha generösa telefontider, eftersom det tog 
tid från handläggningen av ärenden och liknande diskussioner. Vi har väl alltid 
satt den sökande i centrum, var en vanligt förekommande uppfattning. Det är 
svårt att exakt veta varför alla ursäkter fanns, men känslan av att medarbetarna 
tyckte att det var allt för jobbigt att diskutera den här typen av frågor växte sig 
allt starkare. 

Ledarskapets betydelse för hur VVV blev implementerat på enheterna var 
mycket tydligt. Det bör i det sammanhanget påpekas att verket i mitten av 
1990-talet hade påbörjat en chefsutbildning riktad till samtliga chefer på lokal 
nivå. Den byggde i väldigt hög grad på den verksfi losofi  sedan kom till uttryck 
i VVV. Implementeringen av VVV bidrog till att tydliggöra vilka chefer som 
klarade av att leva upp till det ledarskap utbildningen tränade dem i. Cheferna 
tyckte också att värderingsfrågorna och diskussionerna om dem var krävande 
att hantera. Det ledde förstås till insikten om vikten av att rekrytera ledare med 
utgångspunkt från kraven i VVV och att ge dem ett aktivt stöd i deras strävan 
att leva upp till kraven. Första linjens chefer är nyckeln till en bra verksamhet. 
Första linjens chefer ska klara av arbetsgivarfrågorna, fi xa en god arbetsmiljö, 
se till att produktionen löper utan hinder, ge stöd till medarbetarna i grupp och 
individuellt och sköta administrationen. De ska hålla utvecklings- och löne-

samtal med ibland ända upp till 50 personer. Utöver det ska de se till att medar-
betarna lever upp till förvaltningslagen och hålla etikdiskussionen vid liv m.m. 
Ansvaret som vilar på dem är tungt och det stöd och den uppmuntran de får för 
att klara sina uppgifter är oftast otillräckligt. Ska man lyckas förändra en verk-
samhet, måste resurser satsas på första linjens chefer. Trygga och kunniga leda-
re i basen är grunden för en ”good performance”. 

Goda exempel

På många håll i verksamheten ledde VVV till positiva och bra förändringar i 
rutiner, arbetssätt och förhållningssätt. Sökandeenkäter visade att 80–90 pro-
cent av de tillfrågade, som fi ck svara anonymt, sade sig vara nöjda med hur de 
blev bemötta. För att inspirera andra samlades goda exempel in och spreds på 
olika sätt i organisationen. Det fanns många goda exempel och de visade att den 
värdering som fi ck bäst genomslagskraft var den om att sätta den enskilda män-
niskan i centrum, eller sökande i centrum, som den kom att kallas i dagligt tal. 
Den hade stor betydelse för hur samarbetet mellan verksamhetens olika delar 
utvecklades, inte minst mellan asylmottagning och asylhandläggning. Den fi ck 
betydelse för hur informationen till sökande utformades och för hur den sökan-
des eget ansvar i processen utvecklades. Den fi ck betydelse för hur rutiner 
utvecklades, och för öppet- och telefontider.

Den fi ck också betydelse för utvecklingen av kvaliteten i handläggningspro-
cesserna och för uppföljningen av desamma. Ett exempel på detta var det sys-
tem med processråd som en region inrättade. Processrådet valde ut enskilda 
ärenden som var avgjorda, kallade in alla som varit inblandade i det ärendet 
eller haft kontakt med den person som ärendet gällde. På detta möte gick man 
igenom ärendets handläggning från början till slut och refl ekterade över vad 
som hade varit bra, vad som fungerat dåligt och vad man kunde lära sig av det. 
Detta ledde till fl era förändringar i handläggningsordningen. 

Språkprojektet

En av värderingarna handlade om att möta människors behov av att veta och 
förstå. En aktivitet vi startade för att leva upp till den värderingen var språkpro-
jektet. Det fanns verkligen behov av ett sådant. I fl ertalet av besluten i utlän-
ningsärenden riktade sig skribenten till överinstansen, inte till den sökande. 
Traditionen bjöd att man skrev om, inte till den som sökt någon form av till-till den som sökt någon form av till-till
stånd. Ibland kunde det till och med vara omöjligt att förstå om den sökande 
hade fått uppehållstillstånd eller inte. Det fanns gott om mallar för meddelan-
den till sökande där formuleringarna lämnade en hel del övrigt att önska. 

Tidigt insåg projektledaren att detta var ett projekt som väckte många käns-
lor. Språket är en del av ens personliga integritet och professionalitet och det 
blir väldigt jobbigt när någon plötsligt kräver att man ska förändra sitt sätt att 
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uttrycka sig. Diskussionerna om hur den sökande skulle tilltalas i skrift, med du 
eller ni, ville aldrig ta slut. Det gick inte heller att sätta punkt för den diskussio-
nen genom att jag beslutade att det var du som gällde. Då blev det problem med 
sådana beslut som omfattade fl er än en person. Inte kunde man heller skriva ett 
beslut för varje person för då skulle handläggningstiden förlängas. Man kunde 
inte skriva ”slafsigt” språk, det vill säga rakt och enkelt, för då skulle besluten 
inte ha giltighet och så vidare. Invändningarna var många och fi nns samman-
fattade i en slutrapport från projektet tillsammans med andra erfarenheter som 
gjordes. Trots invändningarna skedde en hel del förändringar till det bättre.

Fällan

På våren 2001 fi ck ett ärende som rörde en person som skulle avvisas ur landet 
stor medial uppmärksamhet och Migrationsverket fi ck kraftig kritik för sitt 
agerande. Utgångspunkten för debatten var att Migrationsverkets handlägga-
re medvetet tillsammans med polisen, skulle ha gillrat en fälla för att kunna ta 
mannen i förvar och verkställa avvisningen. Jag ska inte gå in på vad som var 
sant eller falskt i den debatten, det kräver en särskild avhandling. Ungefär sam-
tidigt uppdagades att två tjänstemän tagit emot mutor för att ge förtur i med-
borgarskapsärenden. Det här var en ganska tuff period för verket. Inget ont 
som inte har något gott med sig. De här båda händelserna satte verklig fart på 
etikdiskussionen. Den interna diskussionen om fällan kom att beröra väldigt 
många aspekter. En fråga som diskuterades mycket var konfl ikten mellan upp-
draget att verkställa en avvisning och att i förväg informera den sökande om 
när det skulle ske. Det faktum att det sökande informeras i förväg skulle kunna 
innebära att den sökande kan hålla sig undan så att myndigheternas uppdrag 
att verkställa inte kan genomföras. Frågan blev vad som var viktigast; uppdra-
get att faktiskt genomföra verkställigheter eller att sökande hålls informerade. 
Även ledningens agerande i media och internt i ”fällandebatten” blev föremål 
för animerad diskussion. Diskussionen med anledning av mutaffären innehöll 
många känslomässiga aspekter som bottnade i besvikelse över de arbetskamra-
ter som låtit sig mutas. Händelserna ledde till att ett etiskt råd med externa 
resurspersoner inrättades för att bistå personalen med goda råd i etiska frågor.

Jag lärde mig att för att få fart på diskussionerna om etiska frågor är det nöd-
vändigt att medarbetarna upplever behovet av att ventilera dem. Det går inte att 
beordra fram eller att med lock och pock få till det.

Behovet av etiska diskussioner fi nns förvisso ständigt, men medarbetarna 
måste själva vara medvetna om det och känna att de har nytta av diskussionerna 
för sitt eget arbete. Debatten om fällan fi ck fart också på dem som tidigare varit 
mest negativa till att tala om sådana frågor och avslöjade avgrunder mellan 
ståndpunkterna som fanns i organisationen. Man kan anta att det gällde för 
många etiska dilemman.

Utbildning i förvaltningsjuridik

I en granskningsrapport i slutet av 1990-talet hade internrevisorerna konstate-
rat att kunskapen om förvaltningsjuridiken var undermålig. Migrationsverkets 
styrelse beslutade därför på revisorernas förslag att uppdra till generaldirektören 
att genomföra internutbildning i förvaltningsjuridik. Vi hade då påbörjat arbe-
tet med att ta fram ett kompetensutvecklingsprogram för Migrationsverkets 
personal. Det innehöll förutom obligatorisk introduktionsutbildning också kur-
ser med specialistkunskap som kunde ges till medarbetarna beroende på var i 
organisationen de arbetade, till exempel kognitiv intervjumetodik, att arbeta 
med barn och så vidare. Den förvaltningsjuridiska utbildningen kom att bli en 
obligatorisk modul inom ramen för utbildningsprogrammet. All personal gick 
igenom den och den genomförs fortfarande för dem som nyanställs. Den för-
valtningsjuridiska utbildningen bidrog också till att etikdiskussionerna fi ck ny 
fart. Där diskuterades till exempel frågor som dilemmat mellan rättsäkerhet 
och effektivitet/tidsmål, delikatessjäv som frågan om invandrade anställda ska 
hantera ärenden som rör landsmän och frågan om hur man respekterar män-
niskors integritet.

Sammanfattande refl ektioner
Jag har ovan försökt redovisa så konkret som möjligt hur vi försökte få fart på 
etikdiskussionerna i Migrationsverket. Redovisningen är av utrymmesskäl inte 
heltäckande, men den innehåller några av de viktigaste momenten. En samman-
fattande slutsats skulle kunna vara att det är inte lätt, men jag ska utveckla det 
i några refl ektioner som jag och mina dåvarande medarbetare gjort med back-
spegeln i handen.

Jag har fl era gånger påpekat vikten av att den högsta ledningen står för de 
värderingar som organisationen ska vila på. Det är jag fast förvissad om. Men 
processen att implementera VVV i Migrationsverket var för snabb. För att få 
medarbetarna med oss hade vi behövt låta visionen, värderingarna och verks-
fi losofi n växa fram i stor delaktighet och med engagemang från hela organisa-
tionen. En remissrunda räckte inte till och VVV uppfattades som ett påfund 
uppifrån. Det bidrog till att det tog lång tid innan medarbetarna tog till sig 
VVV, vilket jag menar att de så småningom gjorde. Medarbetarna hade dock 
svårt med konfl ikten mellan produktionskraven och utrymmet för tid till dis-
kussioner om etiska relationer, god service och så vidare och tyckte inte att man 
fi ck tillräckligt stöd från ledningen i den delen. 

Det för vidare till en annan fråga som det fi nns anledning att fundera över. 
Hur visar den högsta ledningen att ett visst beteende är önskvärt? Jo, det gör man 
genom att följa upp noggrant och ha dialog kring vad som sker och inte sker. 
Migrationsverkets verksamhet är oerhört omvärldsberoende. Verksamheten 
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uttrycka sig. Diskussionerna om hur den sökande skulle tilltalas i skrift, med du 
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svänger snabbt när fl yktingsituationer uppstår eller upphör. Uppdraget från 
riksdag och regering fokuserade i huvudsak på handläggningstider, det vill 
säga produktion, även om förvaltningsjuridiken naturligtvis ligger till grund 
för hur uppdraget skulle genomföras. Återrapporteringen till regeringen om 
hur målen klaras fokuserade på handläggningstiderna och inte så mycket på 
kvaliteten. Det här återspeglas naturligtvis på alla nivåer i organisationen. Man 
var duktig när man producerade många beslut i ärenden. Produktionen har all-
tid följts upp väldigt noga eftersom det är det som har belönats. Jag krävde att 
arbetet med att genomföra VVV skulle återrapporteras men naturligtvis också 
att produktionen skulle rapporteras. Många enhetschefer valde att fokusera på 
produktionen och stödde mera halvhjärtat de aktiviteter som rörde etik och för-
hållningssätt. 

Jag kan i efterhand konstatera att vi borde ha följt upp arbetet med att genom-
föra VVV mycket mera ambitiöst och på en konkret nivå, så som det var tänkt 
från början. Då hade jag och regioncheferna kunnat återkomma direkt till en 
enhet med återkopplande diskussioner om de konkreta exemplen och om hur 
ledningen skulle kunna bidra till att underlätta det fortsatta arbetet med just 
den problematik som exemplen rörde. Spridning av goda exempel i till exempel 
personaltidningen, på chefsmöten och personalmöten m.m. var inte tillräcklig 
för att visa att vi verkligen brydde oss om vad som hände. Om man envetet stäl-
ler frågan ”vad har du gjort” till medarbetarna kommer man till slut att få svar. 
Det borde vi ha gjort.

För att etikdiskussionerna ska föras i strukturerad form och inte bara på 
kafferasterna, där det faktiskt ofta kommer upp frågor av den arten, är det nöd-
vändigt att första linjens chefer är bärare av visionen och värderingarna. Enga-
gemanget för VVV var olika stort också i direktionen och det påverkade natur-
ligtvis hur övriga chefer i organisationen förhöll sig. Vissa chefer tyckte att VVV 
var helt onödiga, att det var självklarheter och att det räckte att arbeta med för-
valtningslagen – ”för det har vi ju alltid gjort”! Andra trodde att det räckte med 
att bekänna sig till VVV, och förstod inte att det handlade om att leva dem och 
att tillåta och uppmuntra sina medarbetare att också leva dem. Många chefer 
gjorde dock ett suveränt bra jobb med utgångspunkt i VVV.  Det varierande 
engagemanget från cheferna berodde säkert på fl era olika faktorer. Den faktor 
jag nämnde ovan, att vi hade för bråttom och att de inte hade varit tillräckligt 
delaktiga i processen, spelade in också här. Alla chefer var inte rätt personer att 
leda en verksamhet utifrån VVV och många hade dessutom problem att hante-
ra konfl ikten mellan produktionsmålen och kraven på utrymme för etikdiskus-
sionerna. De chefer som inte tog till sig VVV saknade förmåga att påverka sina 
medarbetare i önskad riktning och vi borde ha gett just dem mera stöd.

I Migrationsverkets och i Kriminalvårdens verksamhet uppstår ständigt situ-
ationer som ger underlag för etiska samtal och de äger också rum, men som jag 

sade ovan, mer ostrukturerat. Allt för sällan drar man gemensamma slutsatser 
av det som händer för sitt framtida agerande och bearbetar inte frågorna syste-
matiskt på enhetsmöten. Jag tror inte detta är unikt för Migrationsverket eller 
Kriminalvården. Det krävs ofta en riktigt omskakande händelse, som den så 
kallade fällan, eller en medarbetare som tagit emot mutor eller som hjälpt fång-
ar att rymma, för att alla ska tycka att diskussionen om etik och förhållnings-
sätt är viktig. Ledningen bör ta till vara den möjlighet att få fart på etikdiskus-
sionerna som, för organisationen, dramatiska händelser ger. 

Slutligen måste jag konstatera att det inte fi nns några smarta, snabba och 
effektiva vägar att skapa den etiskt refl ekterande organisationen. Det tog tid att 
komma igång på Migrationsverket och jag har här framför allt lyft fram proble-
men vi hade. I många avseenden tycker jag att vi lyckades mycket bra med att 
förändra kulturen och utveckla verksamheten med utgångspunkt från VVV. 
Men, som jag nämnde inledningsvis, det här projektet blir aldrig färdigt. Man 
måste ständigt, hitta nya metoder att hålla diskussionerna vid liv, lägga ny ved 
på brasan och använda situationer som uppstår som underlag för samtal i orga-
nisationen. För det krävs tydlighet, uthållighet och konsekvent agerande från 
ledningens sida men också system för att synliggöra och belöna de medarbetare 
som lyckas leva med VVV eller dess motsvarigheter. 
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En etisk refl ektion kring ett fall eller ett förhållande kan göras på olika sätt. Jag 
har valt att använda en uppläggning som jag genom åren har uppmanat mina 
studenter att följa. Börja med en så neutral beskrivning som möjligt av fallet. 
Gör sedan en tolkning av förloppet eller situationen i termer som gör det lättare 
att knyta an till etiska värden och normteorier. Gå därefter till det normativa 
och sätt fallet i relation till dina egna värderingar. Formulera avslutningsvis en 
handlingsrekommendation.

Beskrivning
Björn Carlgren får en idé. Han vill importera en färg som barn kan måla och 
leka med. Han söker importtillstånd och får i sinom tid ett muntligt förhands-
besked från en handläggare på den beslutande myndigheten. Det är positivt. 
Björn tar fasta på det och drar igång sin import. En handläggare på en annan 
del av myndigheten, som är särskilt inriktad på hälsorisker, slår emellertid 
larm. Det visar sig att en kemisk substans i färgen under vissa omständigheter 
skulle kunna orsaka svåra skador för de lekande barnen. Substansen skulle med 
all sannolikhet inom en nära framtid hamna på EU:s svarta lista. Allmänheten 
måste varnas och importtillstånd borde inte ges. Det positiva förhandsbeskedet 
till importören måste tas tillbaka. 

Saken kommer fram i ett konsumentprogram i TV. Redaktionen belyser de 
problem som de olika beskeden från det statliga verket givit upphov till. Björns 
frustration över de motsägande beskeden är stor. Den tjänsteman, som givit det 
positiva beskedet, försvarar sitt agerande. Med förhandsbeskedet hade hon 
velat informera om det troliga resultatet av verkets formella handläggning. Det 
gavs för att tillmötesgå önskemålet om en snabb handläggning och hade natur-
ligtvis inte den rättsverkan som det slutgiltiga beslutet skulle få. Vid behandling-
en hade de synpunkter, som hennes kollega senare skulle föra fram, inte varit 
kända för henne. Kollegan hade i sin tur i uppdrag att bevaka en viss sakfråga. 
Det var angeläget, menade hon därför att det gällde barns hälsa och vad kunde 
väl vara viktigare än det?

Informationschefen på myndigheten går också till försvar i teveprogrammet. 
Han tonar ned motsättningen mellan de två beskeden från verket och vänder 
det till ett positivt uttryck för hur ”högt i tak” det är inom organisationen. 

Björn Carlgren är naturligtvis förbannad: ett besked från myndigheten, även 
om det är ett förhandsbesked, måste man kunna lita på. Han hade för övrigt 
redan tagit kostnader i sin fi rma till följd av det positiva beskedet, och vem skul-
le nu stå för dessa?

Tolkning 
Saken utspelar sig i media. Frågorna ställs i TV-programmet. Medias intresse 
är uppenbarligen att granska makten. Björns ärende blir ett fall som används 
för att diskutera myndighetens agerande; intresset för Björns fi rma och affärs-
idé som sådana är inte avgörande. Men media har alltid fl era roller och fl era 
olika agendor. Media är både aktör och arena, på en gång sanningssägare, 
affärsdrivande företag och karriärmöjlighet för journalisterna. Det fi nns alltid 
en dramaturgi i media, som skärper motsättningar och letar efter vinnare och 
förlorare. I media blir tillvaron ofta svart/vit. Samtidigt är media en resurs för 
den som vill få upp en fråga på dagordningen eller föra ut ett budskap. Begrep-
pet ”whistleblower”, (som i något sammanhang översatts med det inte helt 
lyckade ”brandvarnare” på svenska), betecknar en medarbetare som går till 
pressen med sin information om något missförhållande efter att förgäves för-
sökt föra fram sin sak inom den egna organisationen. Det här är inte direkt ett 
sådant fall, men det har vissa drag av det. Kända whistleblowers i Sverige är 
t.ex. Ivar Bratt, som avslöjade Boforsskandalen, och Sara Wägnert, som satte 
medias focus på förhållanden i äldrevården.

Det är annars lätt att förstå och känna viss sympati med alla de inblandade. 
Småföretagaren har sin entusiasm och sin utsatthet. Han utgår från ett sunt 
egenintresse och en ekonomisk kalkyl: han vill tjäna sitt uppehälle på vad han 
tycker är en god affärsidé. Men han är helt utlämnad åt och underkastad bedöm-
ningen från tjänstemännen på den statliga myndigheten. 

Den första handläggaren, Pernilla, strävar efter att hantera ärendet enligt 
regelboken och samtidigt ge ett snabbt besked. Hon företräder på en gång ett 
juridiskt processtänkande och en vilja att vara den sökande till lags: en kund-
orientering, om man så vill. Den andra handläggaren, Anna,  drivs av personligt 
engagemang och omsorg om sitt uppdrag. Hon företräder en princip som egent-
ligen inte tål invändningar, undantag eller anpassning. Hon tar spjärn i aukto-
riteten EU. Informationschefen, Erik, vill påverka mediabilden av sin offentliga 
uppdragsgivare och samtidigt gjuta olja på de interna målkonfl ikterna. Hans 
omsorg gäller verket och vilken bild av det som förmedlas i medierna.

Det rör sig alltså inte om svarta får och vita, utan om nyanser och varianter 

Staten och småföretagaren 
 Av Hans De Geer
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av intentioner som var och en i sig är goda. Svårare etiska dilemman handlar 
sällan om att skilja det onda från det goda; det rör sig om att prioritera mellan 
olika aspekter av vad som är gott och rätt. Det fi nns i situationer som denna 
inget självklart svar på frågan vad man skall göra. Det går inte att slå i facit, 
regelboken säger ingenting entydigt. Eller snarare: regelboken ger bara alternativ, 
men ingen tydlig styrning. De inblandade har olika viljor och handlingslinjer. 
Man kan tolka den uppmålade situationen som uttryck för olika personligheter, 
eller olika professionella rollperspektiv, eller olika intressen. Eller är det rent av 
en kamp mellan olika grundläggande värderingar?

Vi skall fortsättningsvis avstå från att diskutera vad som driver journalisten 
respektive småföretagaren. Det fi nns här alla skäl att fokusera på företrädarna 
för staten. Det fi nns en etisk princip när det gäller fördelning av ansvar. Den 
part i en relation som har de största resurserna (kunskap, pengar, makt eller lik-
nande) har också det största ansvaret för att relationen utvecklas på ett bra sätt. 
I vårt nu aktuella fall är det alldeles klart att staten har makt och resurser. Små-
företagaren är i hög grad utlämnad åt den tolkning av situationen och sitt upp-
drag, som statens företrädare gör. Statens företrädare måste utveckla relatio-
nen till den enskilde på ett sätt som tar rimlig hänsyn till den svagare parten.

Att se ”den andre” blir avgörande, och den andre är här i starkt underläge. 
Vad myndigheten beslutar betyder kanske inte bokstavligen liv och död för Björn. 
Men han har satsat pengar och beslutet är avgörande för hans möjligheter att 
tjäna sitt uppehälle så som han vill och kan. Björn är i händerna på myndighe-
ten och dess företrädare. Det betyder att Björns tolkning av relationen mellan 
honom och myndighetens företrädare ur en etisk synvinkel måste ges större 
tyngd än tjänstemannens. Här tycks parterna dessutom ha talat förbi varandra. 
Pernillas distinktioner mellan förhandsbesked och slutligt beslut framstår för 
Björn som byråkratspråk. Detta är ingen ovanlig situation. Byråkratin utövar 
sin makt genom ett språk, eller ett formulär, eller rutiner som bara byråkraterna 
själva förstår. Ansvaret för missförstånden hamnar till allra största delen hos 
Pernilla. Hon skall inte nödvändigtvis förenkla, men hon skall förklara och 
säkerställa att motparten förstått budskapet.

På tal om språk kan det vara värt att stanna till och refl ektera över vad man 
inom den offentliga sektorn kallar ”de andra”. Kallar man dem ”kunder” så har 
man valt ett bildspråk från marknaden. Kundrelationen innebär en viss jämlik-
het mellan köpare och säljare: kunden kan alltid göra sina inköp på annat håll. 
Så är nog fallet i vissa delar av den offentliga sektorn, men när det blir fråga om 
myndighetsutövning leder den metaforen tanken alldeles fel. Det fi nns ett tvång 
inbakat i begreppet myndighet: den andre är ”skyldig att ställa sig besluten från 
myndigheten till efterrättelse”, som det hette i tidigare ordalydelse. Den som 
inte lyder blir föremål för sanktioner. Det är ett översåtligt perspektiv som beto-
nar den andres roll som undersåte. Det lever kvar de facto, om än den språkliga 

dräkten har ändrats. Att kalla den andre för klient, som man gör inom delar av 
det sociala området, är en metafor hämtad från det antika Rom. Där fanns kring 
många mäktiga män ofta en större eller mindre skara klienter. I utbyte mot 
skydd och (inte sällan) ekonomiskt understöd utförde de allehanda uppdrag 
och tjänster åt sin skyddsherre. Det utmärkande för relationen var just beroen-
det: klienten var fast i situationen och det var inte möjligt för honom att komma 
ur greppet. På samma sätt förhåller det sig i dag: klienten kan inte komma ur det 
grepp som myndigheten har om honom. Och den som är beroende är inte fri. 
Ansvaret vilar desto tyngre på den offentliga myndigheten, som har att utveckla 
situationen till det bästa också för klienten.

Björn är i många hänseenden en klient, beroende av sin patronus, den statliga 
myndigheten. Utan myndighetens välvilja – ingen verksamhet. Reglerna är otyd-
liga. Vad är myndighetens uppdrag, egentligen? Vi har tre företrädare för det 
statliga verket och det är deras agerande som skall ställas i fokus. De är intres-
santa inte som enstaka personer, utan just därför att de är tjänstemän. De för-
valtar ett uppdrag. Är deras sätt att handla förenligt med detta uppdrag, och är 
det förenligt med förväntningarna på hur statliga organisationer skall handla 
för att lösa sina uppgifter? Denna fråga har att göra med vår syn på vad staten 
är – eller skall vara. Skall statliga myndigheter föra en politik, dvs. vara aktiva 
och driva frågor, eller skall myndigheternas roll vara att tolka och verkställa 
gällande regelverk? Den frågan skall vi återkomma till. Innan dess skall den 
etiska analysen ta avstamp i etisk teori.

Etisk analys
Man skiljer mellan deskriptiv och normativ etisk analys. Den deskriptiva syf-
tar främst till att beskriva och förstå olika etiska resonemang och moraliska 
bevekelsegrunder. Normativ analys vill peka ut en handlingslinje bland alla de 
alternativ som står till buds. Det är av trovärdighetsskäl svårt för en lärare eller 
debattör – det är åtminstone min erfarenhet – att helt avstå från det normativa 
inslaget.

Etiken har två grundläggande komponenter: värdeteori och normteori. Värde-
teorin söker bestämma vad som är viktigt i en verksamhet, dvs. identifi era vär-
den, och ordna dessa i en hierarkisk följd. Bara när värdehierarkin på det sättet 
har tydliggjorts kan vi prioritera mellan olika handlingsalternativ. Olika värden, 
som vi i och för sig tycker är viktiga, låter sig inte alltid så lätt förenas. Till exem-
pel är kravet på frihet inte alltid lätt att förena med önskemålet om trygghet. 
Olika situationer genom livet kommer oss att i vissa fall prioritera friheten, i 
andra fall tryggheten.

Som individer kan vi drivas av en rad olika föreställningar om vad som är rätt 
och fel, ont och gott, vad som bör eftersträvas och vad som bör undvikas. Sådana 
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av intentioner som var och en i sig är goda. Svårare etiska dilemman handlar 
sällan om att skilja det onda från det goda; det rör sig om att prioritera mellan 
olika aspekter av vad som är gott och rätt. Det fi nns i situationer som denna 
inget självklart svar på frågan vad man skall göra. Det går inte att slå i facit, 
regelboken säger ingenting entydigt. Eller snarare: regelboken ger bara alternativ, 
men ingen tydlig styrning. De inblandade har olika viljor och handlingslinjer. 
Man kan tolka den uppmålade situationen som uttryck för olika personligheter, 
eller olika professionella rollperspektiv, eller olika intressen. Eller är det rent av 
en kamp mellan olika grundläggande värderingar?

Vi skall fortsättningsvis avstå från att diskutera vad som driver journalisten 
respektive småföretagaren. Det fi nns här alla skäl att fokusera på företrädarna 
för staten. Det fi nns en etisk princip när det gäller fördelning av ansvar. Den 
part i en relation som har de största resurserna (kunskap, pengar, makt eller lik-
nande) har också det största ansvaret för att relationen utvecklas på ett bra sätt. 
I vårt nu aktuella fall är det alldeles klart att staten har makt och resurser. Små-
företagaren är i hög grad utlämnad åt den tolkning av situationen och sitt upp-
drag, som statens företrädare gör. Statens företrädare måste utveckla relatio-
nen till den enskilde på ett sätt som tar rimlig hänsyn till den svagare parten.

Att se ”den andre” blir avgörande, och den andre är här i starkt underläge. 
Vad myndigheten beslutar betyder kanske inte bokstavligen liv och död för Björn. 
Men han har satsat pengar och beslutet är avgörande för hans möjligheter att 
tjäna sitt uppehälle så som han vill och kan. Björn är i händerna på myndighe-
ten och dess företrädare. Det betyder att Björns tolkning av relationen mellan 
honom och myndighetens företrädare ur en etisk synvinkel måste ges större 
tyngd än tjänstemannens. Här tycks parterna dessutom ha talat förbi varandra. 
Pernillas distinktioner mellan förhandsbesked och slutligt beslut framstår för 
Björn som byråkratspråk. Detta är ingen ovanlig situation. Byråkratin utövar 
sin makt genom ett språk, eller ett formulär, eller rutiner som bara byråkraterna 
själva förstår. Ansvaret för missförstånden hamnar till allra största delen hos 
Pernilla. Hon skall inte nödvändigtvis förenkla, men hon skall förklara och 
säkerställa att motparten förstått budskapet.

På tal om språk kan det vara värt att stanna till och refl ektera över vad man 
inom den offentliga sektorn kallar ”de andra”. Kallar man dem ”kunder” så har 
man valt ett bildspråk från marknaden. Kundrelationen innebär en viss jämlik-
het mellan köpare och säljare: kunden kan alltid göra sina inköp på annat håll. 
Så är nog fallet i vissa delar av den offentliga sektorn, men när det blir fråga om 
myndighetsutövning leder den metaforen tanken alldeles fel. Det fi nns ett tvång 
inbakat i begreppet myndighet: den andre är ”skyldig att ställa sig besluten från 
myndigheten till efterrättelse”, som det hette i tidigare ordalydelse. Den som 
inte lyder blir föremål för sanktioner. Det är ett översåtligt perspektiv som beto-
nar den andres roll som undersåte. Det lever kvar de facto, om än den språkliga 
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föreställningar förändras naturligen med olika situationer i livet. Vi värderar 
olika i olika faser i livet. Den unga människan uppskattar vissa värden högre än 
den äldre, den som har familj ser annorlunda på tillvaron än den som är singel 
osv. Olika grundläggande värden får på så sätt olika relevans beroende på omstän-
digheterna. Värderingarna växlar över tid, även om värdena i sig är oförändrat 
giltiga. 

Men för att vi skall uppfattas som trovärdiga så måste det fi nnas en viss stadga 
och konsekvens i vårt handlande. Om än det ena, än det andra tycks vara vikti-
gast för en person är det lätt att vederbörande uppfattas som en hållningslös 
opportunist. Den som å andra sidan inte har en förmåga till viss fl exibilitet ock-
så i sina värderingar upplevs som en rigid principryttare. Att balanserat leva 
upp till sina värderingar förutsätter integritet, en konsekvens och uthållighet 
över tiden. Det kräver i regel också att vi förmår bortse från vår omedelbara, 
personliga situation och ta in ett större perspektiv. Vad som i det hänseendet 
gäller för den enskilde gäller i ännu högre grad för staten. Det måste fi nnas en 
tydlig stabil och långsiktig relation mellan de grundläggande värden som den 
vilar på och sättet på vilket verksamheten bedrivs. 

Värden i offentlig verksamhet
På det statliga området fi nns många uttryck för de grundläggande värdena och 
värderingarna. Mest fundamentalt fi nner vi dem i regeringsformen. Frågan om 
man därutöver skulle formulera några för hela statsförvaltningen gemensamma 
grundvärderingar togs upp av en statlig utredning i slutet av 1990-talet men 
avvisades senare i regeringens proposition. Den statliga verksamheten, menade 
regeringen, var alltför skiftande och gemensamt formulerade värdegrunder 
skulle med nödvändighet bli meningslöst självklara. Däremot borde varje myn-
dighet formulera sina värdegrunder som utgångspunkter i verksamheten. Så 
har också skett, men formuleringen av värdegrunden i sig är bara en del av upp-
giften. Precis som stora företag på det privata området måste myndigheterna 
tolka och operationalisera värdegrunden för att det skall uppfattas som annat 
än söndagsord. Värdegrunden kan uppfattas som en slags utfästelser till all-
mänheten om hur myndigheten åtar sig att arbeta. Därför är det också nödvän-
digt att mäta i vilken utsträckning man förmår leva upp till dessa löften. En 
intern och en extern rapporteringsrutin måste tas fram. Värdegrunden måste 
leva i det vardagliga.

I statlig förvaltning har av tradition sådana värderingar som likhet inför 
lagen, rättvisa och oväld hållits högt. Det senare ordet, ett av mina favoriter, har 
med makt att göra. Oväld innebär att inte utnyttja sin maktposition i något 
annat syfte än den är avsedd för. Under de senaste decennierna utmanades de 
gamla idealen i förvaltningen av tänkande som inspirerats av näringslivet. Det 

var föreställningar om effektivitet, produktivitet och konkurrens. Att det inte 
är självklart att förena dessa två föreställningsvärldar till en tydlig värdegrund 
i den offentliga sektorn har diskuterats av bland andra statsvetaren Lennart 
Lundquist i fl era böcker. Men det fi nns också en annan skärningslinje, den 
mellan förvaltning och politik. Att politiker inte skall ägna sig åt myndighets-
utövning är väl känt, åtminstone vad gäller det statliga området. Men det är 
mer otydligt hur förvaltningen med all sin expertis skall förhålla sig till verk-
samhetens långsiktiga och principiella mål och utformning, dvs. det som är 
politikernas mandat. Inte minst blir detta problematiskt om den politiska led-
ningen och förvaltningens personal går i otakt.

Vilka värden är det då som myndighetsrepresentanterna i vårt exempel vär-
nar om? Pernilla ger uttryck just för blandningen av traditionella byråkratiska 
värden och marknadsvärden. Anna sätter principen om att icke skada högst, 
allt annat är underordnat. Informationschefen Erik prioriterar en fungerande 
inre organisation framför relationerna utåt. Det senare är ingen ovanlig inställ-
ning bland den offentliga sektorns organisationer. En undersökning som gjor-
des i slutet av 1990-talet av Nina Nikku visade att etikfrågor i den offentliga 
sektorn till stor del handlade om att få den egna organisationen att fungera frik-
tionsfritt. Förhållandet till omvärlden kom ofta i andra hand.

Normteorier
Normteorin erbjuder former för att konstruera handlingslinjer. Olika norm-
teorier konstruerar resonemangen på olika sätt och lägger skiftande vikt vid 
olika delar av argumentationen. Man brukar skilja mellan teorier, som utgår 
från målet för eller följderna av olika handlingsalternativ – konsekvensetik – 
och sådana som tar sin utgångspunkt i mer allmänna handlingsprinciper eller 
regler – pliktetik. Den förra tar i regel mer hänsyn till speciella omständigheter 
i den enskilda situationen, medan den senare har en mer principiell innebörd. 
Generellt kan man säga att pliktetiken under 1900-talets senare del har fått stå 
tillbaka för konsekvensetiska synsätt. Även andra synsätt har spelat växande 
roll under de senaste decenniernas etiska diskussion. Dygdeetik tar fasta på den 
handlande snarare än handlingen i sig, och dialogetik intresserar sig för proces-
sen snarare än beslutet i sig. Det fi nns också postmoderna och feministiska 
positioner i den etiska debatten, som vi här inte skall gå närmare in på. För den 
intresserade kan de emellertid fördjupa förståelsen i viktiga avseenden. 

De olika normteorierna kan med lätthet förknippas med olika fi losofer och 
olika skolor inom den etiska traditionen. För icke-specialisten som vill göra bruk 
av etiken – och detta är vad s.k. tillämpad etik handlar om – så fi nns det emeller-
tid alla skäl att vara eklektisk, dvs. försöka dra den nytta man kan ur alla de olika 
teorierna. Att anlägga ett etiskt, refl ekterande perspektiv innebär att försöka 
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bredda, förlänga och fördjupa synfältet. Olika normteorier kan faktiskt bidra 
till en checklista i mitt val av handlingsalternativ i en viss situation. Vilka är de 
sannolika konsekvenserna av olika möjliga val (konsekvensetik)? Finns det 
principer, regler eller överenskommelser som jag bör ta hänsyn till (pliktetik)? 
Har beslutsprocessen utformats på ett optimalt sätt (dialogetik)? Hur handlar 
en sådan person, som jag vill vara, i en situation som denna (dygdeetik)?

Ser vi nu till de tre representanterna för den statliga myndigheten så kan vi 
konstatera att de konstruerar sina resonemang på olika sätt. Anna blir ganska 
tydlig i sitt principfasta hävdande av principen att icke skada. Det fi nns i hennes 
resonemang inget utrymme för undantag eller särlösningar. Principen blir till 
plikt. Den auktoritet som gärna förknippas med pliktetiken hämtar Anna från 
det (förväntade) direktivet från EU-administrationen. Pernilla är mindre tydlig. 
Å ena sidan slår hon, som den jurist hon är, vakt om den formella beslutsord-
ningen och skiljer noggrant mellan förhandsbesked och slutligt beslut. I det hän-
seendet framstår hon som pliktetiker: det fi nns en ordning och den skall följas. 
Å andra sidan inser hon vikten för den sökande att få ett snabbt besked för att 
komma igång med importen – dvs. hon tar in den aktuella situationen i bilden 
och förändrar sitt beteende med hänsyn till den. I det avseendet agerar hon kon-
sekvensetiskt. Erik, informationschefen, väljer att inte kommentera det enskilda 
fallet, dess principer och konsekvenser, och pekar i stället på myndighetens 
funktion. Fallet visar, säger han, hur högt i tak det är inom verket. Det är en argu-
mentering som snarast har anknytning till dialogetiska (”alla kommer till tals”) 
och dygdeetiska (”högt i tak som en egenskap hos organisationen”) föreställ-
ningar. Myndighetens tre representanter formulerar sig således utifrån olika 
normteoretiska modeller. Det bidrar inte till klarheten.

Moral och tillit som institution
Moral är en struktur, eller en hierarki av värderingar. Att veta vad man vill och 
anser och att kunna sortera olika värderingar efter vikt är nödvändigt, t.ex. för 
att kunna prioritera. I regel kan man inte göra allt på en gång: tiden och andra 
resurser är begränsade och man måste kunna välja efter vad som är viktigast. 
Är ett snabbt besked mer angeläget än ett till alla delar riktigt besked? Kan det 
bästa bli det godas fi ende?

Moral är också process. Moral är kommunikation. Moral är på sätt och vis 
som ett språk. Språk måste bygga på delad erfarenhet. Visst kan ett barn tycka 
att det är roligt att ha ett alldeles eget språk bara tillsammans med den bästa 
kompisen. Men i ett större sammanhang fungerar det privata språket inte sär-
skilt bra. Det blir oändliga missförstånd och en stor tröghet i systemet om del-
tagarna inte delar förståelse av orden. Samma sak är det med moralen. Man kan 
naturligtvis ha en alldeles egen moral och i vissa stycken är det kanske nödvän-

digt. Eller så kan man ha en speciell uppfattning om vad tillvaron kräver till-
sammans med en mindre grupp av likasinnade. Men för att samhället skall 
kunna fungera måste det fi nnas en förstådd och delad moral med en större krets 
i omgivningen. En delad uppfattning om vad som är rätt och fel, ont och gott, 
eftersträvansvärt eller viktigt att undvika är en förutsättning för att vi skall 
kunna lita på varandra.

Tillit är en av de viktigaste förutsättningarna för att samhället skall kunna 
fungera. Den är också fundamentet för marknadsekonomin. Att lita på sina 
affärspartners är viktigt för att minska risken i affärerna. Om man gör upp med 
okända personer ökar i regel risken, och det försöker man hantera genom 
kontroller eller genom högre premier. Den som banken känner får snabbare och 
billigare lån. Den som banken inte känner som kund kontrolleras genom Upp-
lysningscentralen och får betala en högre ränta, en riskpremie. Att hålla risken 
nere och förtroendet uppe minskar, skulle en ekonom kunna säga, transaktions-
kostnaderna i ekonomin. Låga transaktionskostnader ökar omsättningen och 
därmed välståndet. Förtroende är inte bara en förutsättning utan en viktig 
institution i det ekonomiska livet.

Ekonomiska historiker, bland dem nobelpristagaren Douglas North, har 
betonat hur viktig den institutionella grunden har varit för västerlandets väg till 
ekonomiskt välstånd. För att marknaden skall fungera väl krävs en statsmakt 
som kan upprätthålla den fysiska ordningen, garantera rättsordningen, gå i 
god för betalningsmedlen och ordna skiljedom i tvister. Detta skapade trygg-
het, köpmännen vågade sätta fart på den långväga handeln och västerlandets 
välstånd grundlades. I sådan handel ser man inte den man gör affärer med. 
Ändå måste man lita på att man får betalt, eller åtminstone rätt om något går 
snett. Här kommer en god institutionell grund in i bilden. Förtroendet för den 
internationella handelns institutioner fi ck ersätta förtroendet för den enskilda 
affärspartner, som man inte såg eller kände. Rättstaten är en sådan institution. 

Förväntningarna på institutionerna, som är en del av det offentliga, är annor-
lunda än förväntningarna på den enskilde. Det offentliga förväntas agera oper-
sonligt, utan hänsyn till särskilda, personliga intressen eller preferenser; jfr 
uttrycket oväld ovan. De offentliga institutionerna skall inte ens styras med 
maktens intresse för ögonen. De skall styras enligt reglerna. Statens roll är att 
skapa förtroende för att saker och ting sköts enligt rättsordningen. Annorlunda 
är det ofta med personer och personliga relationer. Förtroende för en person 
innebär i regel att man förväntar sig att att denne skall verka i mitt intresse. För-
troende för en institution eller ett system, däremot, betyder, som Bo Rothstein 
har påpekat, att man är övertygad om att den verkar enligt reglerna. Mark-
nadsekonomin och det demokratiska samhället fungerar enligt denna princip. 
Maffi an som affärssystem och totalitära stater fungerar enligt den förra idén 
om tillit. Moralen är ett uttryck för vilka förväntningar vi har på systemet.
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De olika rummen i samhällsbyggnaden
Moral kan i själva verket ses som just som uttryck för ömsesidig förväntan. 
Omgivningen, kontexten, spelar en stor roll för vad vi gör och vad vi förväntar 
oss av andra. Den kanadensiske fi losofen Charles Taylor talar om moraliska 
rum. Han liknar vår samhälleliga tillvaro vid ett hus, som innehåller ett antal 
rum. De olika rummen har olika funktion, olika möblering och olika utsikt. Vi 
förväntas uppföra oss på olika sätt i de olika rummen. Vad vi gör i badrummet 
kan vi inte gärna göra i köket, salongen kräver annan hållning än sängkamma-
ren. På samma sätt är det med samhällshusets moraliska rum. Vi kan nöja oss 
med att skilja mellan det privata, det offentliga och marknadsplatsen. Vad vi 
gör i det privata kan vi inte göra i offentlig verksamhet, och det vi gör i det 
offentliga blir inte framgångsrikt på marknaden och marknadens köpslående 
har inte sin plats i det offentliga. Inte heller förväntas vi handla i det privata som 
vi gör på marknaden; vi tar t.ex. sällan ränta när vi lånar ut pengar till våra 
barn. Sammanhanget avgör hur vi agerar. Vi måste vara medvetna om och 
kunna skilja på de olika moraliska sammanhangen. Klarar vi inte det så blir det 
trassligt. När en offentlig person inte klarar att hålla de olika rummen åtskilda 
blir det en skandal. Korruption är ett annat uttryck för en sådan sammanbland-
ning, högst aktuellt i många sammanhang, men inte aktualiserat av vårt exem-
pel. I det här aktuella fallet kan vi emellertid se hur Pernilla skapar oklarhet 
genom att både bete sig som man förväntar i det offentliga rummet och samti-
digt lämnar underhandsbesked nästan som till en god vän. Erik blandar också 
bort korten. Hos den kritiserade myndigheten framhåller han att det ”är högt i 
tak” som om vore det en diskussionsklubb. Annas engagemang kan möjligen 
också ifrågasättas: får man som tjänsteman låta sig engageras i frågorna så att 
medlen tycks underordnas målen? Eller vill vi ha en byråkrat som är lagom dis-
tanserad, som Tomas Brytting har föreslagit?

Slutrefl ektioner
Det är uppenbarligen oklara rutiner på Importverket. Den ena avdelningen vet 
inte riktigt vad den andra gör. För den utomstående medborgaren framstår det 
som förvirrande. Det borde kunna förbättras med informationstekniska åtgär-
der inom verket.

Det har varit en otydlighet i informationen till den sökande. Detta är delvis, 
men inte bara, en fråga om språkbruk. Ansvaret för den uppkomna situationen 
ligger helt och hållet på tjänstemannen, även om den sökande kan ha påverkat 
henne genom att försöka pressa fram ett snabbt besked. 

Eftersom missförståndet uppenbarligen lett till ekonomisk skada för den 
sökande borde statens skadeståndsansvar prövas.

Myndigheten måste vara tydligare i sin roll som en del av rättsstaten. Det 
betyder mer av pliktetisk än konsekvensetisk orientering, mer av rättssäkerhet 
än av effektivitet. Strävandena efter en effektiv förvaltning och en ökad tillgäng-
lighet är viktiga, men ännu viktigare är tilliten till att ärenden behandlas på ett 
korrekt sätt. Alla den offentliga sektorns organisationer är delar i samhället 
som rättsordning. Och det är denna rättsordning som skapar trygghet och för-
troende för oss som medborgare, ekonomiska aktörer och privatpersoner.
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Etik – en inifrån styrd process
Etik bygger på vår förmåga att älska något annat mer än vår egennytta. Att vi 
inte utan samvetskval skor oss på andras bekostnad. Det handlar om att leva sig 
igenom de etiska dilemman vi ställs inför i vår vardag, när våra önskningar 
hotar andra viktiga värden; där t.ex. kortsiktig behovstillfredsställelse hotar 
miljön, fredlig samexistens, fortsatt utveckling eller annan långsiktig hållbar-
het. Att leva sig in i andras situation och ta detta till sitt hjärta – utan att tappa 
bort sig själv. Att ta samvetskonfl ikter på allvar och legitimera dem, genom att 
öppet och ärligt dryfta dem med varandra. Att leva och låta leva. Att ge och ta 
emot i en fruktbar balans.

Etik handlar alltså inte så mycket om att leva upp till utifrån givna regler och 
normer. Ändå är det ofta där vi börjar. 

Ropen efter en levande etik
De senaste åren har vi skakats om av ett antal skandaler kring girighet och makt-
missbruk i såväl näringsliv som i offentlig sektor. Och vi har fått erfara vad det 
kostat, när kunder och medborgare tappat förtroendet och vänt sig bort, till 
alternativ som de kan känna tillit till.

Samtidigt har vårt samhälle blivit alltmera komplicerat, sårbart och svåröver-
blickbart. Internationaliseringen, en utvecklad världshandel, krav på effektivi-
seringar, utveckling av en allt kraftfullare teknologi gör att vi riskerar att för-
störa värden (som exempelvis miljön) på sätt som vi inte önskar. Vi behöver 
hjälpas åt för att värna om vår jord och det mänskliga i människan, så att inte 
resurserna för vår bastrygghet utarmas på lång sikt. Att i denna specialiserade 
värld våga överlämna sig till varandra kräver tillit.

Det är då vi efterlyser etik – ofta i förbindelse med ”etiska regler”. Men är det 
verkligen regler och normerande Rätt/Fel som är kärnan i begreppet ”etik”?

Etiska regler saknas inte
Visst är etiska regler bra, för att lokalisera och fästa uppmärksamheten på kol-
lisionspunkter mellan olika vitala värden och intressen. Här kan man samla 

ihop erfarenheter av var man i sin verksamhet främst riskerar att göra varandra 
eller världen illa – och hur man kan undvika detta. Eftersom skaderiskerna kan 
vara väldigt olika i olika verksamheter har varje bransch eller yrkesgrupp ofta 
utvecklat sina speciella etiska regler. Tidningen ”Nytt från Revisorn” Nr 2, 2005, 
har gjort en sammanställning av etiska regler från de mest skilda håll – alltifrån 
”Fastighetsägarna” till ”Sveriges Åkeriföretag”, ”Glasbranschföreningen”, 
”Arkitekter” och vissa kommuner, m.fl . – med olika fokus såsom ”mot svart-
jobb”, ”för goda relationer”, ”för säkrare trafi k”, ”marknadsföring”, ”telefon-
etik”, ”mot mutor” osv. Detta förutom alla de yrkesgrupper som av gammal 
hävd har haft sina etiska regler, därför att det är så viktigt att människor har 
förtroende för dem i sin utsatthet och sitt beroende – t.ex. läkare, advokater, 
psykologer, revisorer och lärare. Inom staten tycks det saknas ett gemensamt 
fastställt etiskt regelverk, men många myndigheter har själva antagit egna etis-
ka riktlinjer och förhållningssätt. Vidare styrs och regleras hela den offentliga 
verksamheten genom såväl generell och verksamhetsspecifi k lagstiftning som 
förmodligen är tänkt att fungera som ett ”ramverk” för tjänstemannaetiken.

Framför allt för dem som varit med om att formulera etiska regler, har dessa 
en levande innebörd. Men hur är det för dem som tar emot dem färdiguttänk-
ta? Räcker etiska regler för att stimulera det etiska engagemanget i samhället? 
Är de ett bra sätt att befrämja en aktiv etik? Vad är det för instanser i oss regler 
vädjar till?

Etiska regler är ju mest en precisering av olika lagar och mer eller mindre 
religiösa levnadsregler. Ofta begär vi att de på ett tydligt sätt skall precisera vad 
som är ”Rätt” och vad som är ”Fel” – och att de kopplas ihop med mer eller 
mindre förutbestämda sanktioner, straff och belöning, så att vi vet vad vi har 
att vänta oss om vi bryter mot dem.

När du här ser begreppen Rätt och Rätt och Rätt Fel – vilka ord associerar du till? Själv Fel – vilka ord associerar du till? Själv Fel
kommer jag spontant att tänka på: döma, bedöma, fördöma. Höjda pekfi ngrar, 
sanningsanspråk, tolkningsföreträde. Inne–ute. Makt och lydnad. Ögontjäne-
ri, självrättfärdigande. Rättshaverism, intolerans. Fundamentalism, dogma-
tism, moralism, fördomsfullhet. Utifrånstyrd – snarare än inifrånstyrd. Fasad 
– snarare än verklighet. Icke-närvaro i nuet.

Är det inte främst ”rädslan att göra fel”, som hämtar sin näring ur detta?!

Att göra gott är något helt annat än att ”inte göra fel”
För mig är etik något mycket mera proaktivt. Det handlar mera om att vilja göra 
något gott än om att hålla sig felfri. Det är något vi bär och utvecklar inom oss. 
Det handlar främst om att känna – omtanke, medkänsla, inlevelseförmåga, 
rättskänsla eller kort och gott, kärlek – och att handla utifrån det.

Är det inte just det som Jesu kärleksbud handlar om: ”Allt vad du vill att 
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Etik – en inifrån styrd process
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het. Att leva sig in i andras situation och ta detta till sitt hjärta – utan att tappa 
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människor skall göra dig, skall du ock göra dem!” I stället för: ”Det du inte vill 
att andra skall göra dig, skall du inte heller göra dem!”

Etik handlar om att vi frågar oss vad vi egentligen bidrar till genom våra 
handlingar. Att vi möter omvärlden med öppna sinnen och öppet hjärta, där vi 
låter oss beröras av det vi ser, hör, etc. Att vi bryr oss om vilka följder vårt sätt 
att möta situationen i fråga får för andra och för olika värden vi värnar om. Och 
att vi tar ansvar för våra val, genom att stanna kvar och möta konsekvenserna 
av våra handlingar – tills just denna situation känns avslutad, så att vi med gott 
samvete kan lägga den till handlingarna.

Här är det helt andra ord än dem jag ovan har förknippat med ”Rätt och Fel” 
som gäller: Nyfi kenhet, intresse, spontanitet. Förundran, överraskning, ödmjuk-
het. Öppenhet, ärlighet, tydlighet. Ansvar, gensvar, lyhördhet. Medvetenhet. 
Sårbarhet. Inlevelseförmåga, varsamhet. Närvaro, vakna sinnen, vaket hjärta, 
levande samvete. Frihet, fl exibilitet, mod, riskera att göra fel. Värme, kärlek. Res-
pekt, acceptera olikheter, stå ut med osäkerhet och vanmakt. Inifrånstyrning.

Efterlevnaden av regler behöver ofta bevakas utifrån, medan etik handlar om 
något helt annat. Det handlar om att vi vågar se, stå för och ta ansvar för våra 
destruktiva och mörka sidor. Att vi erkänner att vi är giriga, avundsjuka och 
aggressiva. Men också, att vi har förmågan att älska något annat mer än vår 
egennytta. Och att vi åtar oss att själva skydda det vi älskar – en annan männis-
ka, naturen, självrespekt och ett tillräckligt rent samvete – mot våra giriga och 
aggressiva impulser.

Etik har inget med straff och belöning att göra. Den utgörs inte av normer – 
och uppstår inte ur rädslan, utan ur kärlek. Den föds ur det dilemma som upp-
står när något jag älskar och värnar om hotas av att jag tillägnar mig det jag gär-
na vill ha. Den presenterar sig i form av etiska konfl ikter – och den som upple-
ver sådana är redan etiskt motiverad.

Etik handlar inte heller om att få Rätt eller ha Fel, om att vinna eller förlora 
inför en yttre domare. Juridiken lutar sig mot lagar och utgår från ömsesidig 
fi endskap och godtar denna. Den som anser sig ha rätten på sin sida försöker 
bl.a. med hjälp av olika lagrum att hävda detta inför sin motståndare – utan att 
se saken ur hans synvinkel och ta hans argument till sitt hjärta. Etik blir det 
fråga om först när vi går över till den andres sida och försöker försvara hans rätt 
gentemot vår.

Till skillnad från rätten har etiken ingen överhet och ingen som lyder – var 
och en är ansvarig för sina handlingar. Ingen kan utfärda budord och listor över 
vad som är synder och plikter för andra. Vi måste utgå från oss själva och fråga 
oss: Vad skulle jag göra och hur skulle jag känna, om det val jag står inför hand-
lade om mitt barn, min mor, min bror – eller enligt kärleksbudet – mig själv?

Kravmärkning m.m. – hjälp att göra etiska val
Etik handlar alltså till stor del om att stå för sina val. Men att i dagens kompli-
cerade och föränderliga värld göra kloka val är inte så lätt. ”Ät nu tomater barn, 
medan det ännu är nyttigt!” sa min morfars syster till sina barn för länge sedan. 
Vad som är nyttigt – eller miljö- eller samhällsfarligt – ändrar sig över tid i takt 
med doseringar, olika kombinationer av kemiska ämnen eller andra krafter och 
nya upptäckter. Vad som är OK i en tid, i en dos,  i ett sammanhang eller i en 
kultur, kan vara förödande i en annan. Vi kan behöva hjälp att välja på ett 
ansvarsfullt sätt.

I affärsvärlden har man börjat upptäcka att människor i allmänhet vill göra 
gott, om de ser en möjlighet härtill. De vill inte bidra till miljöförstöring, barn-
arbete, korruption och olika sociala orättvisor i världen genom sina konsum-
tionsmönster eller val av yrken. De bryr sig inte bara om pengar, som om dessa 
hade ett värde i sig. Förutom priset bryr de sig om vilka miljömässiga, hälso-
mässiga, sociala eller andra värden de produkter de konsumerar eller produce-
rar kostar. De vill låta ”pengar lukta” och ta smak av både hur de är intjänade 
och vad de används till.

Eftersom producenterna har upptäckt marknadsföringsvärdet i detta har de 
medverkat till att underlätta för konsumenter att göra medvetna val, genom att 
införa miljömärkning (Svanen, Krav, Bra Miljöval, EU-blomman) och rättvise-
märkning/fairtrade. Detta är ett smart sätt att hjälpas åt att ta ansvar för miljö 
och andra värden som inte uttrycks i prislappen. De organisationer som ansva-
rar för respektive märken, håller reda på vilka faktorer som framför allt påver-
kar de värden man vill värna om och utvecklar normer för dessa. För att förtjäna 
respektive märke har företagen sedan att leva upp till uppsatta normer och låta 
sig certifi eras för detta. I den mån vi förstår innebörden i och kan lita på trovär-
digheten i respektive märkning, kan vi konsumenter sedan bidra till en bättre 
miljö och en rättvisare värld, genom att välja märkta (= certifi erade) varor.

Även EU har genom Global Reporting Initiative (www.globalreporting.org) 
tagit fram nyckeltal för hur ”Det Goda Företaget” kan bidra till en hållbar 
utveckling, genom att låta ekonomi, socialt ansvar och ansvar för miljön gå 
hand i hand.

I samma anda har regeringen i Sverige tagit fram en strategi för ”hållbar 
utveckling”, som skall genomsyra samtliga offentliga verksamhetsområden. Här 
pekas ett antal områden ut som särskilt viktiga för hållbarheten. Även mål, 
styrmedel och verktyg anges. Meningen är att praktiskt taget alla inom den 
offentliga sektorn här skall fi nna stöd, inspiration och riktlinjer för medvetna 
överväganden av i vad mån deras speciella verksamhet bidrar till eller hindrar 
en hållbar utveckling. Med stöd av den övergripande strategin skall alltså vem 
som helst kunna ta initiativ som kan främja en hållbar utveckling.

Även utanför regeringen har ett tvärvetenskapligt ”Forum för hållbar utveck-
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människor skall göra dig, skall du ock göra dem!” I stället för: ”Det du inte vill 
att andra skall göra dig, skall du inte heller göra dem!”

Etik handlar om att vi frågar oss vad vi egentligen bidrar till genom våra 
handlingar. Att vi möter omvärlden med öppna sinnen och öppet hjärta, där vi 
låter oss beröras av det vi ser, hör, etc. Att vi bryr oss om vilka följder vårt sätt 
att möta situationen i fråga får för andra och för olika värden vi värnar om. Och 
att vi tar ansvar för våra val, genom att stanna kvar och möta konsekvenserna 
av våra handlingar – tills just denna situation känns avslutad, så att vi med gott 
samvete kan lägga den till handlingarna.

Här är det helt andra ord än dem jag ovan har förknippat med ”Rätt och Fel” 
som gäller: Nyfi kenhet, intresse, spontanitet. Förundran, överraskning, ödmjuk-
het. Öppenhet, ärlighet, tydlighet. Ansvar, gensvar, lyhördhet. Medvetenhet. 
Sårbarhet. Inlevelseförmåga, varsamhet. Närvaro, vakna sinnen, vaket hjärta, 
levande samvete. Frihet, fl exibilitet, mod, riskera att göra fel. Värme, kärlek. Res-
pekt, acceptera olikheter, stå ut med osäkerhet och vanmakt. Inifrånstyrning.

Efterlevnaden av regler behöver ofta bevakas utifrån, medan etik handlar om 
något helt annat. Det handlar om att vi vågar se, stå för och ta ansvar för våra 
destruktiva och mörka sidor. Att vi erkänner att vi är giriga, avundsjuka och 
aggressiva. Men också, att vi har förmågan att älska något annat mer än vår 
egennytta. Och att vi åtar oss att själva skydda det vi älskar – en annan männis-
ka, naturen, självrespekt och ett tillräckligt rent samvete – mot våra giriga och 
aggressiva impulser.

Etik har inget med straff och belöning att göra. Den utgörs inte av normer – 
och uppstår inte ur rädslan, utan ur kärlek. Den föds ur det dilemma som upp-
står när något jag älskar och värnar om hotas av att jag tillägnar mig det jag gär-
na vill ha. Den presenterar sig i form av etiska konfl ikter – och den som upple-
ver sådana är redan etiskt motiverad.

Etik handlar inte heller om att få Rätt eller ha Fel, om att vinna eller förlora 
inför en yttre domare. Juridiken lutar sig mot lagar och utgår från ömsesidig 
fi endskap och godtar denna. Den som anser sig ha rätten på sin sida försöker 
bl.a. med hjälp av olika lagrum att hävda detta inför sin motståndare – utan att 
se saken ur hans synvinkel och ta hans argument till sitt hjärta. Etik blir det 
fråga om först när vi går över till den andres sida och försöker försvara hans rätt 
gentemot vår.

Till skillnad från rätten har etiken ingen överhet och ingen som lyder – var 
och en är ansvarig för sina handlingar. Ingen kan utfärda budord och listor över 
vad som är synder och plikter för andra. Vi måste utgå från oss själva och fråga 
oss: Vad skulle jag göra och hur skulle jag känna, om det val jag står inför hand-
lade om mitt barn, min mor, min bror – eller enligt kärleksbudet – mig själv?

Kravmärkning m.m. – hjälp att göra etiska val
Etik handlar alltså till stor del om att stå för sina val. Men att i dagens kompli-
cerade och föränderliga värld göra kloka val är inte så lätt. ”Ät nu tomater barn, 
medan det ännu är nyttigt!” sa min morfars syster till sina barn för länge sedan. 
Vad som är nyttigt – eller miljö- eller samhällsfarligt – ändrar sig över tid i takt 
med doseringar, olika kombinationer av kemiska ämnen eller andra krafter och 
nya upptäckter. Vad som är OK i en tid, i en dos,  i ett sammanhang eller i en 
kultur, kan vara förödande i en annan. Vi kan behöva hjälp att välja på ett 
ansvarsfullt sätt.

I affärsvärlden har man börjat upptäcka att människor i allmänhet vill göra 
gott, om de ser en möjlighet härtill. De vill inte bidra till miljöförstöring, barn-
arbete, korruption och olika sociala orättvisor i världen genom sina konsum-
tionsmönster eller val av yrken. De bryr sig inte bara om pengar, som om dessa 
hade ett värde i sig. Förutom priset bryr de sig om vilka miljömässiga, hälso-
mässiga, sociala eller andra värden de produkter de konsumerar eller produce-
rar kostar. De vill låta ”pengar lukta” och ta smak av både hur de är intjänade 
och vad de används till.

Eftersom producenterna har upptäckt marknadsföringsvärdet i detta har de 
medverkat till att underlätta för konsumenter att göra medvetna val, genom att 
införa miljömärkning (Svanen, Krav, Bra Miljöval, EU-blomman) och rättvise-
märkning/fairtrade. Detta är ett smart sätt att hjälpas åt att ta ansvar för miljö 
och andra värden som inte uttrycks i prislappen. De organisationer som ansva-
rar för respektive märken, håller reda på vilka faktorer som framför allt påver-
kar de värden man vill värna om och utvecklar normer för dessa. För att förtjäna 
respektive märke har företagen sedan att leva upp till uppsatta normer och låta 
sig certifi eras för detta. I den mån vi förstår innebörden i och kan lita på trovär-
digheten i respektive märkning, kan vi konsumenter sedan bidra till en bättre 
miljö och en rättvisare värld, genom att välja märkta (= certifi erade) varor.

Även EU har genom Global Reporting Initiative (www.globalreporting.org) 
tagit fram nyckeltal för hur ”Det Goda Företaget” kan bidra till en hållbar 
utveckling, genom att låta ekonomi, socialt ansvar och ansvar för miljön gå 
hand i hand.

I samma anda har regeringen i Sverige tagit fram en strategi för ”hållbar 
utveckling”, som skall genomsyra samtliga offentliga verksamhetsområden. Här 
pekas ett antal områden ut som särskilt viktiga för hållbarheten. Även mål, 
styrmedel och verktyg anges. Meningen är att praktiskt taget alla inom den 
offentliga sektorn här skall fi nna stöd, inspiration och riktlinjer för medvetna 
överväganden av i vad mån deras speciella verksamhet bidrar till eller hindrar 
en hållbar utveckling. Med stöd av den övergripande strategin skall alltså vem 
som helst kunna ta initiativ som kan främja en hållbar utveckling.

Även utanför regeringen har ett tvärvetenskapligt ”Forum för hållbar utveck-
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människor skall göra dig, skall du ock göra dem!” I stället för: ”Det du inte vill 
att andra skall göra dig, skall du inte heller göra dem!”

Etik handlar om att vi frågar oss vad vi egentligen bidrar till genom våra 
handlingar. Att vi möter omvärlden med öppna sinnen och öppet hjärta, där vi 
låter oss beröras av det vi ser, hör, etc. Att vi bryr oss om vilka följder vårt sätt 
att möta situationen i fråga får för andra och för olika värden vi värnar om. Och 
att vi tar ansvar för våra val, genom att stanna kvar och möta konsekvenserna 
av våra handlingar – tills just denna situation känns avslutad, så att vi med gott 
samvete kan lägga den till handlingarna.

Här är det helt andra ord än dem jag ovan har förknippat med ”Rätt och Fel” 
som gäller: Nyfi kenhet, intresse, spontanitet. Förundran, överraskning, ödmjuk-
het. Öppenhet, ärlighet, tydlighet. Ansvar, gensvar, lyhördhet. Medvetenhet. 
Sårbarhet. Inlevelseförmåga, varsamhet. Närvaro, vakna sinnen, vaket hjärta, 
levande samvete. Frihet, fl exibilitet, mod, riskera att göra fel. Värme, kärlek. Res-
pekt, acceptera olikheter, stå ut med osäkerhet och vanmakt. Inifrånstyrning.

Efterlevnaden av regler behöver ofta bevakas utifrån, medan etik handlar om 
något helt annat. Det handlar om att vi vågar se, stå för och ta ansvar för våra 
destruktiva och mörka sidor. Att vi erkänner att vi är giriga, avundsjuka och 
aggressiva. Men också, att vi har förmågan att älska något annat mer än vår 
egennytta. Och att vi åtar oss att själva skydda det vi älskar – en annan männis-
ka, naturen, självrespekt och ett tillräckligt rent samvete – mot våra giriga och 
aggressiva impulser.

Etik har inget med straff och belöning att göra. Den utgörs inte av normer – 
och uppstår inte ur rädslan, utan ur kärlek. Den föds ur det dilemma som upp-
står när något jag älskar och värnar om hotas av att jag tillägnar mig det jag gär-
na vill ha. Den presenterar sig i form av etiska konfl ikter – och den som upple-
ver sådana är redan etiskt motiverad.

Etik handlar inte heller om att få Rätt eller ha Fel, om att vinna eller förlora 
inför en yttre domare. Juridiken lutar sig mot lagar och utgår från ömsesidig 
fi endskap och godtar denna. Den som anser sig ha rätten på sin sida försöker 
bl.a. med hjälp av olika lagrum att hävda detta inför sin motståndare – utan att 
se saken ur hans synvinkel och ta hans argument till sitt hjärta. Etik blir det 
fråga om först när vi går över till den andres sida och försöker försvara hans rätt 
gentemot vår.

Till skillnad från rätten har etiken ingen överhet och ingen som lyder – var 
och en är ansvarig för sina handlingar. Ingen kan utfärda budord och listor över 
vad som är synder och plikter för andra. Vi måste utgå från oss själva och fråga 
oss: Vad skulle jag göra och hur skulle jag känna, om det val jag står inför hand-
lade om mitt barn, min mor, min bror – eller enligt kärleksbudet – mig själv?

Kravmärkning m.m. – hjälp att göra etiska val
Etik handlar alltså till stor del om att stå för sina val. Men att i dagens kompli-
cerade och föränderliga värld göra kloka val är inte så lätt. ”Ät nu tomater barn, 
medan det ännu är nyttigt!” sa min morfars syster till sina barn för länge sedan. 
Vad som är nyttigt – eller miljö- eller samhällsfarligt – ändrar sig över tid i takt 
med doseringar, olika kombinationer av kemiska ämnen eller andra krafter och 
nya upptäckter. Vad som är OK i en tid, i en dos,  i ett sammanhang eller i en 
kultur, kan vara förödande i en annan. Vi kan behöva hjälp att välja på ett 
ansvarsfullt sätt.

I affärsvärlden har man börjat upptäcka att människor i allmänhet vill göra 
gott, om de ser en möjlighet härtill. De vill inte bidra till miljöförstöring, barn-
arbete, korruption och olika sociala orättvisor i världen genom sina konsum-
tionsmönster eller val av yrken. De bryr sig inte bara om pengar, som om dessa 
hade ett värde i sig. Förutom priset bryr de sig om vilka miljömässiga, hälso-
mässiga, sociala eller andra värden de produkter de konsumerar eller produce-
rar kostar. De vill låta ”pengar lukta” och ta smak av både hur de är intjänade 
och vad de används till.

Eftersom producenterna har upptäckt marknadsföringsvärdet i detta har de 
medverkat till att underlätta för konsumenter att göra medvetna val, genom att 
införa miljömärkning (Svanen, Krav, Bra Miljöval, EU-blomman) och rättvise-
märkning/fairtrade. Detta är ett smart sätt att hjälpas åt att ta ansvar för miljö 
och andra värden som inte uttrycks i prislappen. De organisationer som ansva-
rar för respektive märken, håller reda på vilka faktorer som framför allt påver-
kar de värden man vill värna om och utvecklar normer för dessa. För att förtjäna 
respektive märke har företagen sedan att leva upp till uppsatta normer och låta 
sig certifi eras för detta. I den mån vi förstår innebörden i och kan lita på trovär-
digheten i respektive märkning, kan vi konsumenter sedan bidra till en bättre 
miljö och en rättvisare värld, genom att välja märkta (= certifi erade) varor.

Även EU har genom Global Reporting Initiative (www.globalreporting.org) 
tagit fram nyckeltal för hur ”Det Goda Företaget” kan bidra till en hållbar 
utveckling, genom att låta ekonomi, socialt ansvar och ansvar för miljön gå 
hand i hand.

I samma anda har regeringen i Sverige tagit fram en strategi för ”hållbar 
utveckling”, som skall genomsyra samtliga offentliga verksamhetsområden. Här 
pekas ett antal områden ut som särskilt viktiga för hållbarheten. Även mål, 
styrmedel och verktyg anges. Meningen är att praktiskt taget alla inom den 
offentliga sektorn här skall fi nna stöd, inspiration och riktlinjer för medvetna 
överväganden av i vad mån deras speciella verksamhet bidrar till eller hindrar 
en hållbar utveckling. Med stöd av den övergripande strategin skall alltså vem 
som helst kunna ta initiativ som kan främja en hållbar utveckling.

Även utanför regeringen har ett tvärvetenskapligt ”Forum för hållbar utveck-
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människor skall göra dig, skall du ock göra dem!” I stället för: ”Det du inte vill 
att andra skall göra dig, skall du inte heller göra dem!”

Etik handlar om att vi frågar oss vad vi egentligen bidrar till genom våra 
handlingar. Att vi möter omvärlden med öppna sinnen och öppet hjärta, där vi 
låter oss beröras av det vi ser, hör, etc. Att vi bryr oss om vilka följder vårt sätt 
att möta situationen i fråga får för andra och för olika värden vi värnar om. Och 
att vi tar ansvar för våra val, genom att stanna kvar och möta konsekvenserna 
av våra handlingar – tills just denna situation känns avslutad, så att vi med gott 
samvete kan lägga den till handlingarna.

Här är det helt andra ord än dem jag ovan har förknippat med ”Rätt och Fel” 
som gäller: Nyfi kenhet, intresse, spontanitet. Förundran, överraskning, ödmjuk-
het. Öppenhet, ärlighet, tydlighet. Ansvar, gensvar, lyhördhet. Medvetenhet. 
Sårbarhet. Inlevelseförmåga, varsamhet. Närvaro, vakna sinnen, vaket hjärta, 
levande samvete. Frihet, fl exibilitet, mod, riskera att göra fel. Värme, kärlek. Res-
pekt, acceptera olikheter, stå ut med osäkerhet och vanmakt. Inifrånstyrning.

Efterlevnaden av regler behöver ofta bevakas utifrån, medan etik handlar om 
något helt annat. Det handlar om att vi vågar se, stå för och ta ansvar för våra 
destruktiva och mörka sidor. Att vi erkänner att vi är giriga, avundsjuka och 
aggressiva. Men också, att vi har förmågan att älska något annat mer än vår 
egennytta. Och att vi åtar oss att själva skydda det vi älskar – en annan männis-
ka, naturen, självrespekt och ett tillräckligt rent samvete – mot våra giriga och 
aggressiva impulser.

Etik har inget med straff och belöning att göra. Den utgörs inte av normer – 
och uppstår inte ur rädslan, utan ur kärlek. Den föds ur det dilemma som upp-
står när något jag älskar och värnar om hotas av att jag tillägnar mig det jag gär-
na vill ha. Den presenterar sig i form av etiska konfl ikter – och den som upple-
ver sådana är redan etiskt motiverad.

Etik handlar inte heller om att få Rätt eller ha Fel, om att vinna eller förlora 
inför en yttre domare. Juridiken lutar sig mot lagar och utgår från ömsesidig 
fi endskap och godtar denna. Den som anser sig ha rätten på sin sida försöker 
bl.a. med hjälp av olika lagrum att hävda detta inför sin motståndare – utan att 
se saken ur hans synvinkel och ta hans argument till sitt hjärta. Etik blir det 
fråga om först när vi går över till den andres sida och försöker försvara hans rätt 
gentemot vår.

Till skillnad från rätten har etiken ingen överhet och ingen som lyder – var 
och en är ansvarig för sina handlingar. Ingen kan utfärda budord och listor över 
vad som är synder och plikter för andra. Vi måste utgå från oss själva och fråga 
oss: Vad skulle jag göra och hur skulle jag känna, om det val jag står inför hand-
lade om mitt barn, min mor, min bror – eller enligt kärleksbudet – mig själv?

Kravmärkning m.m. – hjälp att göra etiska val
Etik handlar alltså till stor del om att stå för sina val. Men att i dagens kompli-
cerade och föränderliga värld göra kloka val är inte så lätt. ”Ät nu tomater barn, 
medan det ännu är nyttigt!” sa min morfars syster till sina barn för länge sedan. 
Vad som är nyttigt – eller miljö- eller samhällsfarligt – ändrar sig över tid i takt 
med doseringar, olika kombinationer av kemiska ämnen eller andra krafter och 
nya upptäckter. Vad som är OK i en tid, i en dos,  i ett sammanhang eller i en 
kultur, kan vara förödande i en annan. Vi kan behöva hjälp att välja på ett 
ansvarsfullt sätt.

I affärsvärlden har man börjat upptäcka att människor i allmänhet vill göra 
gott, om de ser en möjlighet härtill. De vill inte bidra till miljöförstöring, barn-
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mässiga, sociala eller andra värden de produkter de konsumerar eller produce-
rar kostar. De vill låta ”pengar lukta” och ta smak av både hur de är intjänade 
och vad de används till.

Eftersom producenterna har upptäckt marknadsföringsvärdet i detta har de 
medverkat till att underlätta för konsumenter att göra medvetna val, genom att 
införa miljömärkning (Svanen, Krav, Bra Miljöval, EU-blomman) och rättvise-
märkning/fairtrade. Detta är ett smart sätt att hjälpas åt att ta ansvar för miljö 
och andra värden som inte uttrycks i prislappen. De organisationer som ansva-
rar för respektive märken, håller reda på vilka faktorer som framför allt påver-
kar de värden man vill värna om och utvecklar normer för dessa. För att förtjäna 
respektive märke har företagen sedan att leva upp till uppsatta normer och låta 
sig certifi eras för detta. I den mån vi förstår innebörden i och kan lita på trovär-
digheten i respektive märkning, kan vi konsumenter sedan bidra till en bättre 
miljö och en rättvisare värld, genom att välja märkta (= certifi erade) varor.
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tagit fram nyckeltal för hur ”Det Goda Företaget” kan bidra till en hållbar 
utveckling, genom att låta ekonomi, socialt ansvar och ansvar för miljön gå 
hand i hand.
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ling” bildats. I likhet med etiken, bygger en hållbar utveckling på att vi vidgar 
vyerna utöver kortsiktiga egenintressen. Och i likhet med etiken är framgång-
en avhängig hur väl vi förmår att engagera människors hjärtan, så att alla – inte 
bara beslutsfattare eller särskilt intresserade – känner det meningsfullt att enga-
gera sig och vara delaktiga i processen.

Jämfört med att av andra inordnas under etiska regler, som andra kan ställa 
en till svars inför, är kravmärkning o.dyl. ett steg ut närmare det enskilda före-
tagets, den enskilda beslutsfattarens och den enskilda konsumentens egna fria 
val. Här står det producenten fritt att låta miljö- eller rättvisemärka sig, med 
allt vad det innebär av certifi ering, kontroll, m.m. Och konsumenter kan välja 
fritt bland märkta eller omärkta varor. Det är ett steg bort från givna regler, till 
eget initiativ och ansvar.

Misstillit föder misstillit
Detta steg ut mot personligt ansvar är viktigt. Särskilt om man tänker på den 
offentliga sektorn, som ofta är uppbyggd på tvingande regler och strävan efter 
opersonlig objektivitet (= absoluta Rätt och Fel i förhållande till klara och enty-
diga regler). Regler har oftast ett gott syfte, men absolut och ”objektiv” rättfär-
dighet kan vara hjärtlös där ändamålet helgar medlen. Vilka hemskheter har 
inte utförts i Guds eller den rätta sakens namn av religiösa eller politiska funda-
mentalister?!

Vad kan man göra för att ”sälja höga skatter”? Man måste synliggöra vad 
medborgaren bidrar till genom sina skatter. Visa vad det kostar i olika mänsk-
liga värden att smita undan skatt. Berätta vad samhällets misstillit till skatte-
betalarna kostar i form av olika kontroller och vad dessa i sin tur kostar med-
borgarna, var man skulle kunna ta större risker i form av att satsa på tillit fram-
för kontroll samt vad detta skulle betyda för allmänheten. Vad är det som ger 
upphov och näring till misstilliten mellan samhällets representanter och med-
borgarna – det som yttrar sig i vad vi brukar kalla ”politikerförakt” och miss-
tro mot byråkrati. Och vad kostar detta båda parter? Vad skulle kunna lindra 
det – eller t.o.m. vända det till ett fruktbart samarbete? För trots allt arbetar 
både samhällets representanter och dess medborgare för ett ömsesidigt beri-
kande utbyte av varandra i en gemensam strävan att skapa ett samhälle som vi 
vill leva i tillsammans.

Sant är att myndigheter på ett helt annat sätt än företag kan gripa in i män-
niskors privatliv. Och medan människor kan avstå från att handla av företag de 
inte gillar, kan de inte slippa från oönskad kontakt med myndigheter genom att 
frånsäga sig sitt medborgarskap utan vidare. Därför bör det ställas särskilda 
krav på skydd mot maktmissbruk eller nyckfullt godtycke från myndigheter 
gentemot sina medborgare.

Men fi nns bättre skydd, än att leva upp till klara objektiva regler – vilket 
främst vädjar till ”rädslan att göra fel”? Ty kan inte just den opersonliga kon-
takten myndigheter och medborgare emellan bidra till bidragsfusk m.m.? Så 
länge samhället uppträder som ett ansikts- och känslolöst system är det lättare 
att utnyttja detta system till sin egen fördel, eller t.o.m. lura det, utan större 
samvetskval. Något helt annat är det att lura en annan människa av kött och 
blod; att möta hennes tillitsfulla blick – och svika den tilliten.

Misstillit föder misstillit. Om samhällsrepresentanterna upplever att medbor-
garna lurar systemen och skor sig på samhällets bekostnad, vill de gardera sig mot 
detta genom strängare kontroller o.dyl. Om medborgarna känner sig behandlade 
som potentiella skurkar, upplever de sig inte sedda och ianspråktagna som de med-
skapare till ett gott samhälle de i allmänhet vill vara, utan blir förolämpade och 
känner sig utmanade att leva upp till den bild samhället gjort sig av dem. Och så får 
var och en vatten på sin kvarn och en ond cirkel av ömsesidig misstro byggs upp.

Här är vi inne i en vinna–förlora-kamp, där det handlar om att skydda sig mot 
varandra. Då har vi fl yttat oss från det personliga och känslomässiga planet och 
använder regelsystemen som tillhyggen. Vi är inne på juridikens område och 
har kommit långt bort från vad vi ovan har defi nierat som etik. 

Kanske kan vi hoppas att tillit föder tillit! Åtminstone om förtroendet uttrycks 
genom personlig kontakt och personligt ansvar. Då går vi i riktning mot en 
levande etik. 

Personligt ansvar kan vara smärtsamt
Att ta personligt ansvar handlar bl.a. om att uttrycka sina ”ja” och ”nej” och att 
bära sin del av de konfl ikter vi då oundvikligen hamnar i till och från. Att stå ut 
med att vi ibland gör varandra illa, när vi kolliderar i oförenliga behov och intres-
sen och att då orka ta emot den andres ilska eller besvikelse, utan att genast rätt-
färdiga sig.

Det är en naturlig reaktion att bli ledsen eller arg när man inte får som man 
vill. Det gör ont. Att då genast mötas av den andres ursäkter och bortförkla-
ringar blir som att få höra att de egna reaktionerna är dumma och obefogade. 
Men även om lösningen kanske är den bästa möjliga, är man inte mottaglig för 
förnuftiga argument förrän man först har fått reagera känslomässigt.

Ibland är man så rädd att såra den andre (eller möta den andres gensvar), att 
man hellre går emot sig själv än tar strid. Om du ständigt offrar dig själv för den 
andres skull, skickar du systematiskt över all den skuld du inte själv orkar bära 
på den andre, så att du till slut kan säga: ”Allt detta har jag gjort för din skull, 
för att inte såra dig.” Och så står den andre där med hela ansvaret att ha vunnit 
på din bekostnad, utan att ha haft en aning om detta. Om du inte är tydlig med 
dina behov, så får den andre börja tassa för att inte trampa på dig.
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De fl esta av oss vill så gärna vara goda människor. Ändå gör vi varandra illa 
redan genom att uttrycka våra egna viljor, när alla olika oförenliga behov och 
intressen har att samsas utan att få plats på en gång. Om man då tror, att ens 
uppgift är att vara till lags och hålla alla nöjda, är det extra smärtsamt och 
skrämmande att ta ett eget ansvar. Det är inte underligt att vi då hellre överlå-
ter ansvaret åt andra och nöjer oss med att vara rättfärdiga i förhållande till av 
andra överenskomna regler och normer.

Men verkligheten är så beskaffad, att ingenting är gratis. Allt har ett pris. 
Ibland känns priset lågt i förhållande till vad man får och bekymrar oss inte. 
När kostnaden däremot känns hög, därför att ett viktigt värde endast kan fås 
på bekostnad av ett annat vitalt värde, så står vi inför ett etiskt dilemma.

Sådana etiska dilemman är inte ovanliga i arbetslivet. Svenska Dagbladet 
beskrev t.ex. i en artikel, hur man på en dialysavdelning stod inför frågan om 
man skulle fortsätta att ge dialys, när patienter blivit så dementa att de inte 
längre kände igen de sköterskor som hade skött dem under många år och när de 
inte förstod vad dialysen egentligen handlade om. Att fortsätta behandlingen 
var att blockera denna resurs för någon annan som behövde den. Att sluta ge 
dialys var att avbryta en livsuppehållande behandling.

Att detta är ett känslomässigt omskakande beslut att fatta – särskilt för dem 
som skött den demente i kanske tiotals år och känner honom sedan hans krafts 
dagar – är lätt att förstå. Likaså att frestelsen då är stor, att hänskjuta beslutet 
till klinikchefen eller politikerna. Då har vi lättare att rättfärdiga oss och skyl-
la på någon annans beslut. Detta under förutsättning att vi lyckas stänga av 
våra egna känslor, om nu detta är något eftersträvansvärt!

Men om vi inte håller med om beslutet – och har ett levande samvete i behåll 
– sitter vi ändå kvar med den inre etiska konfl ikten, att göra något som vi inte 
gillar och inte tror på. Vad kostar det i form av slitage, att på detta sätt gå och 
bära på olösta inre konfl ikter och spänningar? Och är detta sätt att frånhända 
sig sitt ansvar till en yttre makt något som utvecklar de självständigt tänkande, 
ansvarsfulla, kännande människor, som är basen i ett etiskt präglat samhälle?

Att brottas med etiska dilemman 
håller den etiska känslan vid liv
På dialysavdelningen lät man ingen frånhända sig sitt ansvar. I stället fi ck per-
sonalen hjälp att bearbeta sina inre etiska konfl ikter, genom att på regelbund-
na ”etikronder” få dela dem med andra. De uppmuntrades att vara öppna och 
ärliga med sina känslor och tankar kring situationen, i stället för att försöka 
övertyga varandra om den bästa lösningen. Genom att dela sina känslostormar 
och tillsammans leva sig igenom sin vanmakt och villrådighet, letade man sig 
fram till vettiga sätt att hantera situationen.

Som tidigare påpekats, handlar etik mindre om att hitta de ”rätta” lösning-
arna än om att låta sig känslomässigt beröras av den etiska konfl ikt man ställs 
inför. Och att våga möta denna, i stället för att fl y undan. Det är främst genom 
dramatiska händelser vi upptäcker vad som är väsentligt för oss, vad som har 
mera värde än vår egennytta. Det är genom själva brottningen med etiska dilem-
man, där ett värde enbart kan vinnas på bekostnad av ett annat väsentligt värde, 
som den etiska känslan hålls vid liv och utvecklas. Och det är genom att våga 
utsätta sig för sådana brottningsmatcher, som den etiska stoltheten och själv-
respekten stärks.

Särskilt känslomässigt omskakande – och utvecklande – är det att ansikte 
mot ansikte möta en annan människa, som man i sin girighet eller annan egen-
nytta har gjort illa, t.ex. där gärningsmannen möter sitt brottsoffer.

Brottsoffret får då en chans att klargöra vad brottet faktiskt har kostat 
honom/henne, känslomässigt och på andra sätt som ju oftast är av en helt annan 
art och grad än själva den materiella förlusten (och vinsten för brottslingen). 
Gärningsmannen (eller kvinnan) får en chans att ta ansvar för vad han gjort. 
Dessa möten är smärtsamma för båda parter. Båda är lika rädda för dem. Men 
av dem som vågar, brukar mötet upplevas som både lättande och berikande – 
särskilt jämfört med hur det var innan de möttes och alla fantasier och orikta-
de känslor de då gick och bar på. Detta trots att deras möte inte på något sätt 
påverkade den juridiska handläggningen av fallet, ty sådana möten arrangeras 
inte förrän denna är klar och dom har fallit.

Det visar sig också, att de allra fl esta ungdomar som tillfrågas vill genomföra 
sådana möten med sina brottsoffer, trots sin rädsla och olust inför dessa. Det 
verkar som om viljan att ta personligt ansvar trots allt är väldigt stark. Åtmins-
tone så länge den inte trubbats av, genom att inte tas i bruk. Värdet av att ta fatt 
i etiska dilemman på ett personligt plan är i alla fall stort. Det är genom att 
mötas ansikte mot ansikte som man kan försonas. Och det är genom att ta 
ansvar för sina gärningar, som man kan känna stolthet och självrespekt.

Dessvärre ges inte utrymme på alla arbetsplatser för sådana etiska brottnings-
matcher, där människors samvetsbetänkligheter tas till vara som information 
om den mänskliga innebörden i det man håller på med. Tvärtom är det vanligare 
att medarbetare uppmanas att inte låta sig påverkas av vare sig sina egna käns-
lor eller andras känsloargument, utan vara lojala med och genomföra fattade 
beslut. Och det är just detta slags kallhamrade efterlevnad av uppsatta regler 
som brukar förknippas med byråkrati. 

Kanske har du råkat ut för det, t.ex. när du har klagat på en förvånande (och 
orimligt) hög vattenräkning och som gensvar mötts av alla möjliga spekulatio-
ner om läckande rör och annat som kan förklara att vattenräkningen är korrekt? 
Ungefär som när snabbköpskassören bara tittar på kassakvittot och vidhåller 
att den liter mjölk och limpa du just köpt kostar 112,50 kr. Eller när skattemyn-

90 91

De fl esta av oss vill så gärna vara goda människor. Ändå gör vi varandra illa 
redan genom att uttrycka våra egna viljor, när alla olika oförenliga behov och 
intressen har att samsas utan att få plats på en gång. Om man då tror, att ens 
uppgift är att vara till lags och hålla alla nöjda, är det extra smärtsamt och 
skrämmande att ta ett eget ansvar. Det är inte underligt att vi då hellre överlå-
ter ansvaret åt andra och nöjer oss med att vara rättfärdiga i förhållande till av 
andra överenskomna regler och normer.

Men verkligheten är så beskaffad, att ingenting är gratis. Allt har ett pris. 
Ibland känns priset lågt i förhållande till vad man får och bekymrar oss inte. 
När kostnaden däremot känns hög, därför att ett viktigt värde endast kan fås 
på bekostnad av ett annat vitalt värde, så står vi inför ett etiskt dilemma.

Sådana etiska dilemman är inte ovanliga i arbetslivet. Svenska Dagbladet 
beskrev t.ex. i en artikel, hur man på en dialysavdelning stod inför frågan om 
man skulle fortsätta att ge dialys, när patienter blivit så dementa att de inte 
längre kände igen de sköterskor som hade skött dem under många år och när de 
inte förstod vad dialysen egentligen handlade om. Att fortsätta behandlingen 
var att blockera denna resurs för någon annan som behövde den. Att sluta ge 
dialys var att avbryta en livsuppehållande behandling.

Att detta är ett känslomässigt omskakande beslut att fatta – särskilt för dem 
som skött den demente i kanske tiotals år och känner honom sedan hans krafts 
dagar – är lätt att förstå. Likaså att frestelsen då är stor, att hänskjuta beslutet 
till klinikchefen eller politikerna. Då har vi lättare att rättfärdiga oss och skyl-
la på någon annans beslut. Detta under förutsättning att vi lyckas stänga av 
våra egna känslor, om nu detta är något eftersträvansvärt!

Men om vi inte håller med om beslutet – och har ett levande samvete i behåll 
– sitter vi ändå kvar med den inre etiska konfl ikten, att göra något som vi inte 
gillar och inte tror på. Vad kostar det i form av slitage, att på detta sätt gå och 
bära på olösta inre konfl ikter och spänningar? Och är detta sätt att frånhända 
sig sitt ansvar till en yttre makt något som utvecklar de självständigt tänkande, 
ansvarsfulla, kännande människor, som är basen i ett etiskt präglat samhälle?

Att brottas med etiska dilemman 
håller den etiska känslan vid liv
På dialysavdelningen lät man ingen frånhända sig sitt ansvar. I stället fi ck per-
sonalen hjälp att bearbeta sina inre etiska konfl ikter, genom att på regelbund-
na ”etikronder” få dela dem med andra. De uppmuntrades att vara öppna och 
ärliga med sina känslor och tankar kring situationen, i stället för att försöka 
övertyga varandra om den bästa lösningen. Genom att dela sina känslostormar 
och tillsammans leva sig igenom sin vanmakt och villrådighet, letade man sig 
fram till vettiga sätt att hantera situationen.

Som tidigare påpekats, handlar etik mindre om att hitta de ”rätta” lösning-
arna än om att låta sig känslomässigt beröras av den etiska konfl ikt man ställs 
inför. Och att våga möta denna, i stället för att fl y undan. Det är främst genom 
dramatiska händelser vi upptäcker vad som är väsentligt för oss, vad som har 
mera värde än vår egennytta. Det är genom själva brottningen med etiska dilem-
man, där ett värde enbart kan vinnas på bekostnad av ett annat väsentligt värde, 
som den etiska känslan hålls vid liv och utvecklas. Och det är genom att våga 
utsätta sig för sådana brottningsmatcher, som den etiska stoltheten och själv-
respekten stärks.

Särskilt känslomässigt omskakande – och utvecklande – är det att ansikte 
mot ansikte möta en annan människa, som man i sin girighet eller annan egen-
nytta har gjort illa, t.ex. där gärningsmannen möter sitt brottsoffer.

Brottsoffret får då en chans att klargöra vad brottet faktiskt har kostat 
honom/henne, känslomässigt och på andra sätt som ju oftast är av en helt annan 
art och grad än själva den materiella förlusten (och vinsten för brottslingen). 
Gärningsmannen (eller kvinnan) får en chans att ta ansvar för vad han gjort. 
Dessa möten är smärtsamma för båda parter. Båda är lika rädda för dem. Men 
av dem som vågar, brukar mötet upplevas som både lättande och berikande – 
särskilt jämfört med hur det var innan de möttes och alla fantasier och orikta-
de känslor de då gick och bar på. Detta trots att deras möte inte på något sätt 
påverkade den juridiska handläggningen av fallet, ty sådana möten arrangeras 
inte förrän denna är klar och dom har fallit.

Det visar sig också, att de allra fl esta ungdomar som tillfrågas vill genomföra 
sådana möten med sina brottsoffer, trots sin rädsla och olust inför dessa. Det 
verkar som om viljan att ta personligt ansvar trots allt är väldigt stark. Åtmins-
tone så länge den inte trubbats av, genom att inte tas i bruk. Värdet av att ta fatt 
i etiska dilemman på ett personligt plan är i alla fall stort. Det är genom att 
mötas ansikte mot ansikte som man kan försonas. Och det är genom att ta 
ansvar för sina gärningar, som man kan känna stolthet och självrespekt.

Dessvärre ges inte utrymme på alla arbetsplatser för sådana etiska brottnings-
matcher, där människors samvetsbetänkligheter tas till vara som information 
om den mänskliga innebörden i det man håller på med. Tvärtom är det vanligare 
att medarbetare uppmanas att inte låta sig påverkas av vare sig sina egna käns-
lor eller andras känsloargument, utan vara lojala med och genomföra fattade 
beslut. Och det är just detta slags kallhamrade efterlevnad av uppsatta regler 
som brukar förknippas med byråkrati. 

Kanske har du råkat ut för det, t.ex. när du har klagat på en förvånande (och 
orimligt) hög vattenräkning och som gensvar mötts av alla möjliga spekulatio-
ner om läckande rör och annat som kan förklara att vattenräkningen är korrekt? 
Ungefär som när snabbköpskassören bara tittar på kassakvittot och vidhåller 
att den liter mjölk och limpa du just köpt kostar 112,50 kr. Eller när skattemyn-



40331.job    46 A06/12/2008    14:27:04    

90 91

De fl esta av oss vill så gärna vara goda människor. Ändå gör vi varandra illa 
redan genom att uttrycka våra egna viljor, när alla olika oförenliga behov och 
intressen har att samsas utan att få plats på en gång. Om man då tror, att ens 
uppgift är att vara till lags och hålla alla nöjda, är det extra smärtsamt och 
skrämmande att ta ett eget ansvar. Det är inte underligt att vi då hellre överlå-
ter ansvaret åt andra och nöjer oss med att vara rättfärdiga i förhållande till av 
andra överenskomna regler och normer.

Men verkligheten är så beskaffad, att ingenting är gratis. Allt har ett pris. 
Ibland känns priset lågt i förhållande till vad man får och bekymrar oss inte. 
När kostnaden däremot känns hög, därför att ett viktigt värde endast kan fås 
på bekostnad av ett annat vitalt värde, så står vi inför ett etiskt dilemma.

Sådana etiska dilemman är inte ovanliga i arbetslivet. Svenska Dagbladet 
beskrev t.ex. i en artikel, hur man på en dialysavdelning stod inför frågan om 
man skulle fortsätta att ge dialys, när patienter blivit så dementa att de inte 
längre kände igen de sköterskor som hade skött dem under många år och när de 
inte förstod vad dialysen egentligen handlade om. Att fortsätta behandlingen 
var att blockera denna resurs för någon annan som behövde den. Att sluta ge 
dialys var att avbryta en livsuppehållande behandling.

Att detta är ett känslomässigt omskakande beslut att fatta – särskilt för dem 
som skött den demente i kanske tiotals år och känner honom sedan hans krafts 
dagar – är lätt att förstå. Likaså att frestelsen då är stor, att hänskjuta beslutet 
till klinikchefen eller politikerna. Då har vi lättare att rättfärdiga oss och skyl-
la på någon annans beslut. Detta under förutsättning att vi lyckas stänga av 
våra egna känslor, om nu detta är något eftersträvansvärt!

Men om vi inte håller med om beslutet – och har ett levande samvete i behåll 
– sitter vi ändå kvar med den inre etiska konfl ikten, att göra något som vi inte 
gillar och inte tror på. Vad kostar det i form av slitage, att på detta sätt gå och 
bära på olösta inre konfl ikter och spänningar? Och är detta sätt att frånhända 
sig sitt ansvar till en yttre makt något som utvecklar de självständigt tänkande, 
ansvarsfulla, kännande människor, som är basen i ett etiskt präglat samhälle?

Att brottas med etiska dilemman 
håller den etiska känslan vid liv
På dialysavdelningen lät man ingen frånhända sig sitt ansvar. I stället fi ck per-
sonalen hjälp att bearbeta sina inre etiska konfl ikter, genom att på regelbund-
na ”etikronder” få dela dem med andra. De uppmuntrades att vara öppna och 
ärliga med sina känslor och tankar kring situationen, i stället för att försöka 
övertyga varandra om den bästa lösningen. Genom att dela sina känslostormar 
och tillsammans leva sig igenom sin vanmakt och villrådighet, letade man sig 
fram till vettiga sätt att hantera situationen.

Som tidigare påpekats, handlar etik mindre om att hitta de ”rätta” lösning-
arna än om att låta sig känslomässigt beröras av den etiska konfl ikt man ställs 
inför. Och att våga möta denna, i stället för att fl y undan. Det är främst genom 
dramatiska händelser vi upptäcker vad som är väsentligt för oss, vad som har 
mera värde än vår egennytta. Det är genom själva brottningen med etiska dilem-
man, där ett värde enbart kan vinnas på bekostnad av ett annat väsentligt värde, 
som den etiska känslan hålls vid liv och utvecklas. Och det är genom att våga 
utsätta sig för sådana brottningsmatcher, som den etiska stoltheten och själv-
respekten stärks.

Särskilt känslomässigt omskakande – och utvecklande – är det att ansikte 
mot ansikte möta en annan människa, som man i sin girighet eller annan egen-
nytta har gjort illa, t.ex. där gärningsmannen möter sitt brottsoffer.

Brottsoffret får då en chans att klargöra vad brottet faktiskt har kostat 
honom/henne, känslomässigt och på andra sätt som ju oftast är av en helt annan 
art och grad än själva den materiella förlusten (och vinsten för brottslingen). 
Gärningsmannen (eller kvinnan) får en chans att ta ansvar för vad han gjort. 
Dessa möten är smärtsamma för båda parter. Båda är lika rädda för dem. Men 
av dem som vågar, brukar mötet upplevas som både lättande och berikande – 
särskilt jämfört med hur det var innan de möttes och alla fantasier och orikta-
de känslor de då gick och bar på. Detta trots att deras möte inte på något sätt 
påverkade den juridiska handläggningen av fallet, ty sådana möten arrangeras 
inte förrän denna är klar och dom har fallit.

Det visar sig också, att de allra fl esta ungdomar som tillfrågas vill genomföra 
sådana möten med sina brottsoffer, trots sin rädsla och olust inför dessa. Det 
verkar som om viljan att ta personligt ansvar trots allt är väldigt stark. Åtmins-
tone så länge den inte trubbats av, genom att inte tas i bruk. Värdet av att ta fatt 
i etiska dilemman på ett personligt plan är i alla fall stort. Det är genom att 
mötas ansikte mot ansikte som man kan försonas. Och det är genom att ta 
ansvar för sina gärningar, som man kan känna stolthet och självrespekt.

Dessvärre ges inte utrymme på alla arbetsplatser för sådana etiska brottnings-
matcher, där människors samvetsbetänkligheter tas till vara som information 
om den mänskliga innebörden i det man håller på med. Tvärtom är det vanligare 
att medarbetare uppmanas att inte låta sig påverkas av vare sig sina egna käns-
lor eller andras känsloargument, utan vara lojala med och genomföra fattade 
beslut. Och det är just detta slags kallhamrade efterlevnad av uppsatta regler 
som brukar förknippas med byråkrati. 

Kanske har du råkat ut för det, t.ex. när du har klagat på en förvånande (och 
orimligt) hög vattenräkning och som gensvar mötts av alla möjliga spekulatio-
ner om läckande rör och annat som kan förklara att vattenräkningen är korrekt? 
Ungefär som när snabbköpskassören bara tittar på kassakvittot och vidhåller 
att den liter mjölk och limpa du just köpt kostar 112,50 kr. Eller när skattemyn-

90 91

De fl esta av oss vill så gärna vara goda människor. Ändå gör vi varandra illa 
redan genom att uttrycka våra egna viljor, när alla olika oförenliga behov och 
intressen har att samsas utan att få plats på en gång. Om man då tror, att ens 
uppgift är att vara till lags och hålla alla nöjda, är det extra smärtsamt och 
skrämmande att ta ett eget ansvar. Det är inte underligt att vi då hellre överlå-
ter ansvaret åt andra och nöjer oss med att vara rättfärdiga i förhållande till av 
andra överenskomna regler och normer.

Men verkligheten är så beskaffad, att ingenting är gratis. Allt har ett pris. 
Ibland känns priset lågt i förhållande till vad man får och bekymrar oss inte. 
När kostnaden däremot känns hög, därför att ett viktigt värde endast kan fås 
på bekostnad av ett annat vitalt värde, så står vi inför ett etiskt dilemma.

Sådana etiska dilemman är inte ovanliga i arbetslivet. Svenska Dagbladet 
beskrev t.ex. i en artikel, hur man på en dialysavdelning stod inför frågan om 
man skulle fortsätta att ge dialys, när patienter blivit så dementa att de inte 
längre kände igen de sköterskor som hade skött dem under många år och när de 
inte förstod vad dialysen egentligen handlade om. Att fortsätta behandlingen 
var att blockera denna resurs för någon annan som behövde den. Att sluta ge 
dialys var att avbryta en livsuppehållande behandling.

Att detta är ett känslomässigt omskakande beslut att fatta – särskilt för dem 
som skött den demente i kanske tiotals år och känner honom sedan hans krafts 
dagar – är lätt att förstå. Likaså att frestelsen då är stor, att hänskjuta beslutet 
till klinikchefen eller politikerna. Då har vi lättare att rättfärdiga oss och skyl-
la på någon annans beslut. Detta under förutsättning att vi lyckas stänga av 
våra egna känslor, om nu detta är något eftersträvansvärt!

Men om vi inte håller med om beslutet – och har ett levande samvete i behåll 
– sitter vi ändå kvar med den inre etiska konfl ikten, att göra något som vi inte 
gillar och inte tror på. Vad kostar det i form av slitage, att på detta sätt gå och 
bära på olösta inre konfl ikter och spänningar? Och är detta sätt att frånhända 
sig sitt ansvar till en yttre makt något som utvecklar de självständigt tänkande, 
ansvarsfulla, kännande människor, som är basen i ett etiskt präglat samhälle?

Att brottas med etiska dilemman 
håller den etiska känslan vid liv
På dialysavdelningen lät man ingen frånhända sig sitt ansvar. I stället fi ck per-
sonalen hjälp att bearbeta sina inre etiska konfl ikter, genom att på regelbund-
na ”etikronder” få dela dem med andra. De uppmuntrades att vara öppna och 
ärliga med sina känslor och tankar kring situationen, i stället för att försöka 
övertyga varandra om den bästa lösningen. Genom att dela sina känslostormar 
och tillsammans leva sig igenom sin vanmakt och villrådighet, letade man sig 
fram till vettiga sätt att hantera situationen.

Som tidigare påpekats, handlar etik mindre om att hitta de ”rätta” lösning-
arna än om att låta sig känslomässigt beröras av den etiska konfl ikt man ställs 
inför. Och att våga möta denna, i stället för att fl y undan. Det är främst genom 
dramatiska händelser vi upptäcker vad som är väsentligt för oss, vad som har 
mera värde än vår egennytta. Det är genom själva brottningen med etiska dilem-
man, där ett värde enbart kan vinnas på bekostnad av ett annat väsentligt värde, 
som den etiska känslan hålls vid liv och utvecklas. Och det är genom att våga 
utsätta sig för sådana brottningsmatcher, som den etiska stoltheten och själv-
respekten stärks.

Särskilt känslomässigt omskakande – och utvecklande – är det att ansikte 
mot ansikte möta en annan människa, som man i sin girighet eller annan egen-
nytta har gjort illa, t.ex. där gärningsmannen möter sitt brottsoffer.

Brottsoffret får då en chans att klargöra vad brottet faktiskt har kostat 
honom/henne, känslomässigt och på andra sätt som ju oftast är av en helt annan 
art och grad än själva den materiella förlusten (och vinsten för brottslingen). 
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digheten av dig begär en mycket arbetskrävande sammanställning av kvitton 
o.dyl. istället för att ta personlig kontakt och försöka reda ut saken. Hur mycket 
beaktas den enskilde medborgarens perspektiv – vad som lastas över på honom/
henne – för att den egna verksamheten skall fungera smidigt och felfritt? Och 
hur mycket utrymme har den enskilde tjänstemannen att själv avgöra hur myck-
et besvär det är värt att åsamka sina medborgare, för att själv hålla sig klander-
fri? Eller att förlita sig på sitt eget rimlighetsomdöme vid val av åtgärd?

Egna känsloreaktioner, inlevelseförmåga och medkänsla är viktiga och natur-
liga resurser i växelspelet med omvärlden. Det är mycket de som ger liv och 
ömsesidighet åt samspelet. Att inte ta dem i bruk är något som i längden defor-
merar människor, tar bort det mänskliga i dem och gör dem till robotar. Den 
etiska känslan är något som behöver tränas för att hållas vid liv och utvecklas, 
t.ex. genom att brottas med etiska dilemman.

Etiskt forum på varje arbetsplats
Om vi vill hålla liv i och utveckla människors etiska hållning och om vi vill dra 
nytta av våra medarbetares helhjärtade engagemang och medansvar – då är ett 
”etiskt forum” på varje arbetsplats av största värde. Där får medarbetarna vädra 
sina tvivel, sina känslor och tankar, sin villrådighet. Kanske kan detta också 
påverka sjukfrånvaro och personalomsättning. Ty det sliter på människor att 
gå omkring med inre konfl ikter utan att få dela dem med andra eller att tvingas 
att stänga av sig känslomässigt, för att stå ut.

”Etiska fora” är något annat än traditionella problemlösningsdiskussioner, 
där man söker lösningar på defi nierade problem. Här handlar det om att mera 
förutsättningslöst mötas kring olika besvärliga situationer. Att dela varandras 
upplevelser och reaktioner på dem, utan några speciella förväntningar på vad 
mötet skall resultera i. Fokus är snarare att hålla de etiska frågorna vid liv, 
genom att ta dem i bruk. Att i handling visa, att det fi nns en idé med att ta upp 
etiska dilemman. Vad som kommer ut av mötet får växa fram ur själva samva-
ron. Genom denna form av kontakt tvingas vi att allt tydligare känna efter vad 
vi sätter mer eller mindre värde på – och att ta ansvar för detta – såväl i arbets-
liv som samhällsliv och privatliv.

Martin Bubers ”Jag–Du-möte” är en viktig ingrediens i detta. Det handlar 
om att med öppna sinnen och öppet hjärta möta ”det som är” med ”dem vi är”, 
utan några speciella avsikter med mötet. Mötet i sig har ett värde och ger värde-
fulla, lärorika upplevelser. ”Jag–Du” är det äkta, personliga mötet – med en 
annan människa eller med en företeelse i världen. Att verkligen se och ta in den 
andre, sätta sig in i hans/hennes/dess situation och låta sig beröras, utan att 
tappa bort sig själv. Det handlar om ett möte mellan två subjekt med eget exis-
tensberättigande, som ömsesidigt respekteras.

”Jag–Du-mötet” handlar inte bara om mötet människor emellan, utan är ett 
förhållningssätt till världen. Genom att möta en fågel, ett träd, ett äpple, ett 
ljud, solskenet, regnet eller vad som helst med hela sin varelse och låta sig berö-
ras på ett eller annat sätt (bli överraskad, rädd, glad, uppfylld, nyfi ken, ledsen, 
arg, upphetsad, lugn), och i ord eller handling ge något gensvar (avnjuta det, fl y 
undan, gå till attack, röra vid det, undersöka det, smaka, lukta, experimentera, 
dela med sig av sina inre reaktioner), stanna med det och växelspela med det tills 
mötet känns avslutat eller tills vi tappar intresset för det, lär vi oss alltmera om 
världen och om oss själva i världen.

Som kontrast till ”Jag–Du” har Martin Buber myntat ”Jag–Det”, där mötet 
har ett speciellt ändamål – inte bara att bli vad det blir. Där vill man något med 
den/det andra, där blir han/hon/den/det ett medel till något önskat mål. Här 
blir det ett ”subjekt–objekt-möte”.

Möjligheten att på ett ”etiskt forum” i ett icke-bedömande klimat få ta upp 
egna reaktioner på mer eller mindre upprörande och svårhanterliga situationer 
man möter i sitt arbete, kan hjälpa en att våga känna efter och låta sig beröras 
personligen, som en hel människa. I ett ”etiskt forum” kan man få tröst, stöd 
och ny inspiration. Andra kanske har varit med om en liknande situation och 
känner igen sig i mina reaktioner. Eller kanske de reagerade på ett annat sätt 
och hittade en tillfredsställande lösning på dilemmat. Om vi vågar vara öppna 
och ärliga med våra svårigheter och våndor, slipper jag gå och tro att det bara 
är jag som lider och kämpar med min vanmakt, medan det tycks gå så lätt för 
alla andra. Genom att dela det som faktiskt är, slipper vi gå och känna oss miss-det som faktiskt är, slipper vi gå och känna oss miss-det som faktiskt är
lyckade i jämförelse med vad vi enligt mer eller mindre orealistiska ideal och 
föreställningar anser borde eller kunde vara. Vi lär oss mera om vad det är att 
vara människa på vår arbetsplats. Vi kan få bekräftelse och respekt för de 
etiska dilemman vi ställs inför i vårt arbete. Genom att lokalisera de viktigaste 
hindren för att här känna en etisk självrespekt kan vi göra något åt dem. Genom 
att med utgångspunkt i egna erfarenheter utforska vad som i just vårt arbete 
skapar misstro kan vi söka sätt att återskapa tillit. 

Sådana etiska dialoger kan initieras från olika håll. Medarbetare kan vilja 
vädra vissa samvetskval med sina kolleger och chefer. Eller de kan med kunder 
eller andra intressenter vilja dela reaktionerna på hur vissa intressekollisioner 
hanteras dem emellan. Kunder eller andra kan vilja bli hörda i hur de drabbas 
av olika åtgärder och hur de reagerar på detta. Ett ”etiskt forum” kan hållas 
regelbundet vissa tider och man tar upp de etiska dilemman som kommer upp 
då. Den som har ett etiskt dilemma kan också initiera ett ”etiskt forum”. For-
merna kan vara olika. Deltagandet kan vara obligatoriskt eller de deltar som är 
särskilt intresserade av i förväg utannonserade teman. Det viktiga är att det 
fi nns någonstans att vända sig med sina etiska dilemman och att det arrangeras 
mötesplatser att vädra dessa.
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känner igen sig i mina reaktioner. Eller kanske de reagerade på ett annat sätt 
och hittade en tillfredsställande lösning på dilemmat. Om vi vågar vara öppna 
och ärliga med våra svårigheter och våndor, slipper jag gå och tro att det bara 
är jag som lider och kämpar med min vanmakt, medan det tycks gå så lätt för 
alla andra. Genom att dela det som faktiskt är, slipper vi gå och känna oss miss-det som faktiskt är, slipper vi gå och känna oss miss-det som faktiskt är
lyckade i jämförelse med vad vi enligt mer eller mindre orealistiska ideal och 
föreställningar anser borde eller kunde vara. Vi lär oss mera om vad det är att 
vara människa på vår arbetsplats. Vi kan få bekräftelse och respekt för de 
etiska dilemman vi ställs inför i vårt arbete. Genom att lokalisera de viktigaste 
hindren för att här känna en etisk självrespekt kan vi göra något åt dem. Genom 
att med utgångspunkt i egna erfarenheter utforska vad som i just vårt arbete 
skapar misstro kan vi söka sätt att återskapa tillit. 

Sådana etiska dialoger kan initieras från olika håll. Medarbetare kan vilja 
vädra vissa samvetskval med sina kolleger och chefer. Eller de kan med kunder 
eller andra intressenter vilja dela reaktionerna på hur vissa intressekollisioner 
hanteras dem emellan. Kunder eller andra kan vilja bli hörda i hur de drabbas 
av olika åtgärder och hur de reagerar på detta. Ett ”etiskt forum” kan hållas 
regelbundet vissa tider och man tar upp de etiska dilemman som kommer upp 
då. Den som har ett etiskt dilemma kan också initiera ett ”etiskt forum”. For-
merna kan vara olika. Deltagandet kan vara obligatoriskt eller de deltar som är 
särskilt intresserade av i förväg utannonserade teman. Det viktiga är att det 
fi nns någonstans att vända sig med sina etiska dilemman och att det arrangeras 
mötesplatser att vädra dessa.
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Etik handlar om en inifrånstyrd levande process
Av resonemanget hittills framgår att etik inte i första hand handlar om att hand-
la rätt i förhållande till ideal av olika slag, utan om att man på allvar bryr sig om  rätt i förhållande till ideal av olika slag, utan om att man på allvar bryr sig om  rätt
att hantera etiska dilemman allteftersom de dyker upp. Det är just genom själva 
brottningen med etiska konfl ikter – utan att i första hand luta sig mot i förväg 
defi nierade Rätt och Fel – som den etiska känslan tas i anspråk och övas upp.

Medan moralregler är en ”färskvara”, som förändras över tid och kan vara 
olika i olika kulturer är etik en ständigt pågående process, som behöver hållas 
levande. Att befrämja ett etiskt förhållningssätt handlar alltså om att fokusera 
på själva sättet att brottas med etiska dilemman. Det handlar om viljan att ska-
pa mötesplatser för dialog kring etiska frågor, t.ex. genom att hålla ett ”etiskt  mötesplatser för dialog kring etiska frågor, t.ex. genom att hålla ett ”etiskt  mötesplatser för dialog kring etiska frågor
forum” tillgängligt för berörda parter.

Det handlar också om att utveckla former för dessa etiska dialoger, som ger 
ett tillräckligt tryggt klimat för att människor skall vilja öppna sig för varan-tryggt klimat för att människor skall vilja öppna sig för varan-tryggt klimat
dra, och en struktur som hjälper dem att komma i kontakt med egna etiska 
dilemman. Arbetsformerna för ett ”etiskt forum” – sättet att samtala – kan 
vara avgörande för att det skall kännas så meningsfullt och berikande, att 
intresset hålls vid liv.

Alltför lätt urartar samlingar av detta slag till diskussionsklubbar, där vi 
hänger oss åt intellektuellt argumenterande kring hur saker och ting borde vara 
och försöker övertyga varandra om var de bästa lösningarna fi nns att söka. För 
oss resultatinriktade västerlänningar kan det vara ovant och frustrerande att 
stanna kvar i processen och låta svaren växa fram ur denna. Vi är vana att tänka 
i mål–medel-termer, problemlösning där det gäller att formulera ett mål eller att 
defi niera ett problem – och sedan komma överens om detta – så att vi kan förena 
våra ansträngningar att lösa det. Vi är otåliga att hitta en lösning och har svårt 
att stå ut med villrådighet. Problem är till för att lösas – och vi skapar ”Jag–Det-
möten”. Det är inte platser för denna typ av diskussioner vi i första hand saknar. 
De erbjuds i rikligt mått av politiska, religiösa och andra intressegrupperingar.

Den etiska medvetenhet vi vill utveckla genom att mötas i ett ”etiskt forum” 
handlar om en inre process. Det gäller att tillsammans leva sig igenom ett etiskt 
dilemma, snarare än att prata om det som ett objekt utanför sig själv. Som psyko-
terapeuter kan vi inte säga till våra klienter hur de skall leva sina liv – det är 
deras sak. Lika lite kan vi föreskriva hur människor skall känna och hantera ett 
etiskt dilemma. Det måste växa fram ur dem själva. Men vi kan hjälpa dem, 
genom att vara tillsammans med dem medan de våndas och letar sig fram. Vi kan 
lyssna till vilka inre kamper de för och dela med oss av våra egna upplevelser inför 
vad vi hör, bekräfta och utmana och på olika sätt hjälpa den andre att grunda sina 
slutsatser och val på en rikare verklighet, belyst från fl era håll. Det är ett ”coachan-
de” förhållningssätt, där vi bygger på individens egna inneboende resurser.

De ”Jag–Du-möten”, som är så viktiga i detta ”delande” och ”speglande”, är 

alltså inte självklara i vår resultatinriktade kultur, utan behöver tränas in och 
upplevas, innan man förstår innebörden och meningen med dem. För att utveck-
la en fruktbar arbetsform för ett ”etikforum” behövs därför åtminstone till en 
början oftast hjälp av en samtalsledare som har detta förhållningssätt och en 
känsla för vad etik är.

Gestaltteori och gestaltmetodik har just detta som sina hörnpelare. Det är väl 
därför ovan redovisade syn på etik som en inifrånstyrd, levande process känns så 
självklar och naturlig. Min man Mikael och jag har gestaltterapeutisk bakgrund 
och har tillsammans arbetat med etikfrågor, särskilt intensivt de senaste åren. 
Vi står just inför att arrangera en utbildning av samtalsledare för ”etiska fora” 
för företag, som i en ”Etikportal” under uppbyggnad på internet vill profi lera 
sig genom sitt etiska engagemang. Där skall vi alltså utbilda personer ur företa-
gens egna led, som är särskilt intresserade och lämpade som samtalsledare.

Att komma igång
Jag tror alltså, att en mycket framkomlig väg att få till stånd ett levande etiskt 
engagemang, är att starta ett ”etiskt forum” på varje arbetsplats. Detta kan 
göras i följande steg:

1. Företagsledningen måste vara beredd att ta emot det etiska engagemang som 
väcks. De behöver någon egen förberedelse/utbildning för detta. 

2. Samtalsledare från de egna leden behöver utbildas. De kan också behöva ett 
fortlöpande stöd i form av handledning eller dylikt.

3. Starta med dem som är tillräckligt intresserade och modiga att vilja dryfta 
sina etiska dilemman på ett sådant ”etikforum”. Om man i början har vana 
samtalsledare, får man snabbt en upplevelse av vad deltagande i ett ”etiskt 
forum” kan ge. Därefter kommer intresset att sprida sig mer eller mindre 
automatiskt, eftersom det är ett så naturligt mänskligt behov att få dela sina 
svårigheter med andra och bli speglad av dem, om man inte riskerar att bli 
bedömd, hånad, förkastad eller utnyttjad i sin sårbarhet.

Avslutande ord
Jag vill avslutningsvis tacka min make och kollega Mikael Curman för ovärder-
lig hjälp och stöd med att skriva detta kapitel. I vårt gemensamma arbete har vi 
särskilt under det senaste året fört en ständig dialog om den levande etiken och 
vad som krävs för att öka medvetenheten om etiska frågeställningar i vardagen. 
Det har varit en glädje att med hans hjälp formulera dessa tankar i skrift.
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stanna kvar i processen och låta svaren växa fram ur denna. Vi är vana att tänka 
i mål–medel-termer, problemlösning där det gäller att formulera ett mål eller att 
defi niera ett problem – och sedan komma överens om detta – så att vi kan förena 
våra ansträngningar att lösa det. Vi är otåliga att hitta en lösning och har svårt 
att stå ut med villrådighet. Problem är till för att lösas – och vi skapar ”Jag–Det-
möten”. Det är inte platser för denna typ av diskussioner vi i första hand saknar. 
De erbjuds i rikligt mått av politiska, religiösa och andra intressegrupperingar.

Den etiska medvetenhet vi vill utveckla genom att mötas i ett ”etiskt forum” 
handlar om en inre process. Det gäller att tillsammans leva sig igenom ett etiskt 
dilemma, snarare än att prata om det som ett objekt utanför sig själv. Som psyko-
terapeuter kan vi inte säga till våra klienter hur de skall leva sina liv – det är 
deras sak. Lika lite kan vi föreskriva hur människor skall känna och hantera ett 
etiskt dilemma. Det måste växa fram ur dem själva. Men vi kan hjälpa dem, 
genom att vara tillsammans med dem medan de våndas och letar sig fram. Vi kan 
lyssna till vilka inre kamper de för och dela med oss av våra egna upplevelser inför 
vad vi hör, bekräfta och utmana och på olika sätt hjälpa den andre att grunda sina 
slutsatser och val på en rikare verklighet, belyst från fl era håll. Det är ett ”coachan-
de” förhållningssätt, där vi bygger på individens egna inneboende resurser.

De ”Jag–Du-möten”, som är så viktiga i detta ”delande” och ”speglande”, är 

alltså inte självklara i vår resultatinriktade kultur, utan behöver tränas in och 
upplevas, innan man förstår innebörden och meningen med dem. För att utveck-
la en fruktbar arbetsform för ett ”etikforum” behövs därför åtminstone till en 
början oftast hjälp av en samtalsledare som har detta förhållningssätt och en 
känsla för vad etik är.

Gestaltteori och gestaltmetodik har just detta som sina hörnpelare. Det är väl 
därför ovan redovisade syn på etik som en inifrånstyrd, levande process känns så 
självklar och naturlig. Min man Mikael och jag har gestaltterapeutisk bakgrund 
och har tillsammans arbetat med etikfrågor, särskilt intensivt de senaste åren. 
Vi står just inför att arrangera en utbildning av samtalsledare för ”etiska fora” 
för företag, som i en ”Etikportal” under uppbyggnad på internet vill profi lera 
sig genom sitt etiska engagemang. Där skall vi alltså utbilda personer ur företa-
gens egna led, som är särskilt intresserade och lämpade som samtalsledare.

Att komma igång
Jag tror alltså, att en mycket framkomlig väg att få till stånd ett levande etiskt 
engagemang, är att starta ett ”etiskt forum” på varje arbetsplats. Detta kan 
göras i följande steg:

1. Företagsledningen måste vara beredd att ta emot det etiska engagemang som 
väcks. De behöver någon egen förberedelse/utbildning för detta. 

2. Samtalsledare från de egna leden behöver utbildas. De kan också behöva ett 
fortlöpande stöd i form av handledning eller dylikt.

3. Starta med dem som är tillräckligt intresserade och modiga att vilja dryfta 
sina etiska dilemman på ett sådant ”etikforum”. Om man i början har vana 
samtalsledare, får man snabbt en upplevelse av vad deltagande i ett ”etiskt 
forum” kan ge. Därefter kommer intresset att sprida sig mer eller mindre 
automatiskt, eftersom det är ett så naturligt mänskligt behov att få dela sina 
svårigheter med andra och bli speglad av dem, om man inte riskerar att bli 
bedömd, hånad, förkastad eller utnyttjad i sin sårbarhet.

Avslutande ord
Jag vill avslutningsvis tacka min make och kollega Mikael Curman för ovärder-
lig hjälp och stöd med att skriva detta kapitel. I vårt gemensamma arbete har vi 
särskilt under det senaste året fört en ständig dialog om den levande etiken och 
vad som krävs för att öka medvetenheten om etiska frågeställningar i vardagen. 
Det har varit en glädje att med hans hjälp formulera dessa tankar i skrift.
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Förvaltningsetik ur ett politiskt perspektiv
I det här kapitlet ställer jag med ett statsvetenskapligt angreppssätt frågor om hur 
idén om förvaltningsetik kan förstås ur ett maktperspektiv. I fokus för diskus-
sionen står den rådande svenska förvaltningspolitiken där gemensamma etiska 
utgångspunkter för all offentlig maktutövning är ett av de uttalade målen. 

Mitt syfte är att beskriva idén om den gemensamma förvaltningsetiken och 
att diskutera den ur ett politiskt perspektiv. Uppgiften har två inspirationskällor. 
Den första är min tidigare forskning om riksdagspartiernas förvaltningspoli-
tiska idéer, där jag dragit slutsatsen att etik i slutet av 1990-talet utan vidare dis-
kussioner anammades som ett välkommet tillskott till den arsenal av förvalt-
ningspolitiska styrningsverktyg som regeringen enligt partierna skulle ha till 
sitt förfogande. Den debatt som då fördes om förvaltningsetiken var kortfattad 
och inte särskilt precis (Wockelberg, 2003). Det är med andra ord inte uppen-
bart vilken förvaltningsetik partierna är ense om, eller varför. Här fi nns ett 
tolkningsarbete kvar att göra. 

Den andra inspirationskällan är de diskussioner jag haft förmånen att föra 
med A-studenterna i statsvetenskap i Uppsala. Under några terminer läste stu-
denterna regeringens förvaltningspolitiska handlingsprogram, En förvaltning 
i demokratins tjänst. 

Handlingsprogrammet syftar till att beskriva hur regeringen ska uppnå de 
förvaltningspolitiska målen. Med sedvanlig nyfi kenhet och kritiskt sinnelag 
snokade A-studenterna raskt upp den typ av brister som präglar handlingspro-
grammet (och många andra samtida policydokument). De drog en viktig slut-
sats: genom att inte precisera, rangordna eller problematisera värden som demo-
krati, rättssäkerhet och effektivitet riskeras förverkligandet av dessa. En annan 
insikt var att de förväntningar på statligt anställda tjänstemän regeringen lyf-
ter fram i handlingsprogrammet är många, men vagt formulerade. Studenterna 

– de blivande byråkraterna – kunde läsa att statstjänsten bör utövas av kunniga 
människor med ”god förvaltningskunskap, god förmåga att kommunicera, 
integritet, gott omdöme och ett etiskt förhållningssätt som väcker respekt” (En 
förvaltning i demokratins tjänst, s. 16). Vad de däremot inte kunde utläsa var vad 
dessa krav egentligen innebär. Vad gäller det sistnämnda kravet väcktes följande 
befogade frågor: Vad kan vi ha etiken till? Vad menar egentligen regeringen? 
Vem avgör vad ”ett etiskt förhållningssätt som väcker respekt” är för något? vad ”ett etiskt förhållningssätt som väcker respekt” är för något? vad
Och varför detta intresse för etik, nu? Mitt syfte kan preciseras som att jag vill 
försöka besvara dessa frågor.

Vad kan vi ha etiken till?
Etikens användbarhet och innehåll berör grundläggande frågor om offentlig 
maktutövning och tjänstemännens roll i det demokratiska styrelseskicket. Poli-
tiker, samhällsvetare och fi losofer har länge debatterat för- och nackdelar med 
att utrusta offentliga tjänstemän med den ena eller den andra legitima grunden 
för tjänsteutövningen. Andra världskrigets fasor i kombination med växande 
offentliga ambitioner och ökad teknokrati har stimulerat till tydliga ställnings-
taganden för respektive emot ökat tjänstemannainfl ytande. De alternativa legiti-
mitetsgrunder som diskuterats, och som fortfarande är bland de mest centrala, är 
folkviljan respektive vetenskapen (se till exempel Kelsen, 1955; Finer, 1941 och 
Friedrich, 1940). Till dessa kan vi dock lägga fl era andra, till exempel tjänste-
männens etniska eller könsmässiga representativitet samt maktutövningens 
etiska grund. Tanken att vi som demokrater kan och bör förlita oss på att etiska 
normer effektivt begränsar vissa och möjliggör andra av de offentliga tjänste-
männens beteenden är lika gammal som demokratin, om inte äldre. (Lundquist, 
1988) Idén fi nns i åtminstone två grundläggande versioner, där skillnaden är 
om vi betraktar etiska normer som utgångspunkter för all offentlig maktutöv-
ning eller som ”nödbromsar” att använda i undantagsfall. Som utgångspunk-
ter betraktat kan etiska normer vara den grund lagen i en demokratisk rättsstat 
bygger på – lagen och etiken är då ”samma sak”. Som nödbromsar förväntas de 
etiska normerna istället erbjuda vägledning när lagen lämnar otillräcklig eller 
motstridig information om hur tjänstemannen bör agera. I inget av fallen är det 
självklart vilka etiska normer som ska betraktas som legitima. Inom den lag-
styrda demokratins ramar kan vi bli osams om värden och deras inbördes rang-
ordning: på vilken etisk grund ska lagen vila? Möjligen blir problemet och de 
potentiella konfl ikterna ännu tydligare då vi vill upphöja en etisk norm till nöd-
broms, det vill säga till ett instrument för den som vill legitimera ett agerande 
som står i strid med demokratiskt fattade beslut. Det är en svår uppgift att i 
förväg enas om vilka etiska normer som ska få ”övertrumfa” lagen och i vilka 
situationer. 

Etik som politik, 
fl er frågor än svar?
 Av Helena Wockelberg

98 99

Förvaltningsetik ur ett politiskt perspektiv
I det här kapitlet ställer jag med ett statsvetenskapligt angreppssätt frågor om hur 
idén om förvaltningsetik kan förstås ur ett maktperspektiv. I fokus för diskus-
sionen står den rådande svenska förvaltningspolitiken där gemensamma etiska 
utgångspunkter för all offentlig maktutövning är ett av de uttalade målen. 

Mitt syfte är att beskriva idén om den gemensamma förvaltningsetiken och 
att diskutera den ur ett politiskt perspektiv. Uppgiften har två inspirationskällor. 
Den första är min tidigare forskning om riksdagspartiernas förvaltningspoli-
tiska idéer, där jag dragit slutsatsen att etik i slutet av 1990-talet utan vidare dis-
kussioner anammades som ett välkommet tillskott till den arsenal av förvalt-
ningspolitiska styrningsverktyg som regeringen enligt partierna skulle ha till 
sitt förfogande. Den debatt som då fördes om förvaltningsetiken var kortfattad 
och inte särskilt precis (Wockelberg, 2003). Det är med andra ord inte uppen-
bart vilken förvaltningsetik partierna är ense om, eller varför. Här fi nns ett 
tolkningsarbete kvar att göra. 

Den andra inspirationskällan är de diskussioner jag haft förmånen att föra 
med A-studenterna i statsvetenskap i Uppsala. Under några terminer läste stu-
denterna regeringens förvaltningspolitiska handlingsprogram, En förvaltning 
i demokratins tjänst. 

Handlingsprogrammet syftar till att beskriva hur regeringen ska uppnå de 
förvaltningspolitiska målen. Med sedvanlig nyfi kenhet och kritiskt sinnelag 
snokade A-studenterna raskt upp den typ av brister som präglar handlingspro-
grammet (och många andra samtida policydokument). De drog en viktig slut-
sats: genom att inte precisera, rangordna eller problematisera värden som demo-
krati, rättssäkerhet och effektivitet riskeras förverkligandet av dessa. En annan 
insikt var att de förväntningar på statligt anställda tjänstemän regeringen lyf-
ter fram i handlingsprogrammet är många, men vagt formulerade. Studenterna 

– de blivande byråkraterna – kunde läsa att statstjänsten bör utövas av kunniga 
människor med ”god förvaltningskunskap, god förmåga att kommunicera, 
integritet, gott omdöme och ett etiskt förhållningssätt som väcker respekt” (En 
förvaltning i demokratins tjänst, s. 16). Vad de däremot inte kunde utläsa var vad 
dessa krav egentligen innebär. Vad gäller det sistnämnda kravet väcktes följande 
befogade frågor: Vad kan vi ha etiken till? Vad menar egentligen regeringen? 
Vem avgör vad ”ett etiskt förhållningssätt som väcker respekt” är för något? vad ”ett etiskt förhållningssätt som väcker respekt” är för något? vad
Och varför detta intresse för etik, nu? Mitt syfte kan preciseras som att jag vill 
försöka besvara dessa frågor.

Vad kan vi ha etiken till?
Etikens användbarhet och innehåll berör grundläggande frågor om offentlig 
maktutövning och tjänstemännens roll i det demokratiska styrelseskicket. Poli-
tiker, samhällsvetare och fi losofer har länge debatterat för- och nackdelar med 
att utrusta offentliga tjänstemän med den ena eller den andra legitima grunden 
för tjänsteutövningen. Andra världskrigets fasor i kombination med växande 
offentliga ambitioner och ökad teknokrati har stimulerat till tydliga ställnings-
taganden för respektive emot ökat tjänstemannainfl ytande. De alternativa legiti-
mitetsgrunder som diskuterats, och som fortfarande är bland de mest centrala, är 
folkviljan respektive vetenskapen (se till exempel Kelsen, 1955; Finer, 1941 och 
Friedrich, 1940). Till dessa kan vi dock lägga fl era andra, till exempel tjänste-
männens etniska eller könsmässiga representativitet samt maktutövningens 
etiska grund. Tanken att vi som demokrater kan och bör förlita oss på att etiska 
normer effektivt begränsar vissa och möjliggör andra av de offentliga tjänste-
männens beteenden är lika gammal som demokratin, om inte äldre. (Lundquist, 
1988) Idén fi nns i åtminstone två grundläggande versioner, där skillnaden är 
om vi betraktar etiska normer som utgångspunkter för all offentlig maktutöv-
ning eller som ”nödbromsar” att använda i undantagsfall. Som utgångspunk-
ter betraktat kan etiska normer vara den grund lagen i en demokratisk rättsstat 
bygger på – lagen och etiken är då ”samma sak”. Som nödbromsar förväntas de 
etiska normerna istället erbjuda vägledning när lagen lämnar otillräcklig eller 
motstridig information om hur tjänstemannen bör agera. I inget av fallen är det 
självklart vilka etiska normer som ska betraktas som legitima. Inom den lag-
styrda demokratins ramar kan vi bli osams om värden och deras inbördes rang-
ordning: på vilken etisk grund ska lagen vila? Möjligen blir problemet och de 
potentiella konfl ikterna ännu tydligare då vi vill upphöja en etisk norm till nöd-
broms, det vill säga till ett instrument för den som vill legitimera ett agerande 
som står i strid med demokratiskt fattade beslut. Det är en svår uppgift att i 
förväg enas om vilka etiska normer som ska få ”övertrumfa” lagen och i vilka 
situationer. 

Etik som politik, 
fl er frågor än svar?
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Förvaltningsetik ur ett politiskt perspektiv
I det här kapitlet ställer jag med ett statsvetenskapligt angreppssätt frågor om hur 
idén om förvaltningsetik kan förstås ur ett maktperspektiv. I fokus för diskus-
sionen står den rådande svenska förvaltningspolitiken där gemensamma etiska 
utgångspunkter för all offentlig maktutövning är ett av de uttalade målen. 

Mitt syfte är att beskriva idén om den gemensamma förvaltningsetiken och 
att diskutera den ur ett politiskt perspektiv. Uppgiften har två inspirationskällor. 
Den första är min tidigare forskning om riksdagspartiernas förvaltningspoli-
tiska idéer, där jag dragit slutsatsen att etik i slutet av 1990-talet utan vidare dis-
kussioner anammades som ett välkommet tillskott till den arsenal av förvalt-
ningspolitiska styrningsverktyg som regeringen enligt partierna skulle ha till 
sitt förfogande. Den debatt som då fördes om förvaltningsetiken var kortfattad 
och inte särskilt precis (Wockelberg, 2003). Det är med andra ord inte uppen-
bart vilken förvaltningsetik partierna är ense om, eller varför. Här fi nns ett 
tolkningsarbete kvar att göra. 

Den andra inspirationskällan är de diskussioner jag haft förmånen att föra 
med A-studenterna i statsvetenskap i Uppsala. Under några terminer läste stu-
denterna regeringens förvaltningspolitiska handlingsprogram, En förvaltning 
i demokratins tjänst. 

Handlingsprogrammet syftar till att beskriva hur regeringen ska uppnå de 
förvaltningspolitiska målen. Med sedvanlig nyfi kenhet och kritiskt sinnelag 
snokade A-studenterna raskt upp den typ av brister som präglar handlingspro-
grammet (och många andra samtida policydokument). De drog en viktig slut-
sats: genom att inte precisera, rangordna eller problematisera värden som demo-
krati, rättssäkerhet och effektivitet riskeras förverkligandet av dessa. En annan 
insikt var att de förväntningar på statligt anställda tjänstemän regeringen lyf-
ter fram i handlingsprogrammet är många, men vagt formulerade. Studenterna 

– de blivande byråkraterna – kunde läsa att statstjänsten bör utövas av kunniga 
människor med ”god förvaltningskunskap, god förmåga att kommunicera, 
integritet, gott omdöme och ett etiskt förhållningssätt som väcker respekt” (En 
förvaltning i demokratins tjänst, s. 16). Vad de däremot inte kunde utläsa var vad 
dessa krav egentligen innebär. Vad gäller det sistnämnda kravet väcktes följande 
befogade frågor: Vad kan vi ha etiken till? Vad menar egentligen regeringen? 
Vem avgör vad ”ett etiskt förhållningssätt som väcker respekt” är för något? vad ”ett etiskt förhållningssätt som väcker respekt” är för något? vad
Och varför detta intresse för etik, nu? Mitt syfte kan preciseras som att jag vill 
försöka besvara dessa frågor.

Vad kan vi ha etiken till?
Etikens användbarhet och innehåll berör grundläggande frågor om offentlig 
maktutövning och tjänstemännens roll i det demokratiska styrelseskicket. Poli-
tiker, samhällsvetare och fi losofer har länge debatterat för- och nackdelar med 
att utrusta offentliga tjänstemän med den ena eller den andra legitima grunden 
för tjänsteutövningen. Andra världskrigets fasor i kombination med växande 
offentliga ambitioner och ökad teknokrati har stimulerat till tydliga ställnings-
taganden för respektive emot ökat tjänstemannainfl ytande. De alternativa legiti-
mitetsgrunder som diskuterats, och som fortfarande är bland de mest centrala, är 
folkviljan respektive vetenskapen (se till exempel Kelsen, 1955; Finer, 1941 och 
Friedrich, 1940). Till dessa kan vi dock lägga fl era andra, till exempel tjänste-
männens etniska eller könsmässiga representativitet samt maktutövningens 
etiska grund. Tanken att vi som demokrater kan och bör förlita oss på att etiska 
normer effektivt begränsar vissa och möjliggör andra av de offentliga tjänste-
männens beteenden är lika gammal som demokratin, om inte äldre. (Lundquist, 
1988) Idén fi nns i åtminstone två grundläggande versioner, där skillnaden är 
om vi betraktar etiska normer som utgångspunkter för all offentlig maktutöv-
ning eller som ”nödbromsar” att använda i undantagsfall. Som utgångspunk-
ter betraktat kan etiska normer vara den grund lagen i en demokratisk rättsstat 
bygger på – lagen och etiken är då ”samma sak”. Som nödbromsar förväntas de 
etiska normerna istället erbjuda vägledning när lagen lämnar otillräcklig eller 
motstridig information om hur tjänstemannen bör agera. I inget av fallen är det 
självklart vilka etiska normer som ska betraktas som legitima. Inom den lag-
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Bland de svenska statsvetare som på senare tid intresserat sig för förvaltnings-
etikens användbarhet och innehåll är Lennart Lundquist den mest tongivande. 
Lundquists analys och slutsatser illustrerar väl att frågor som vilken etik det är 
vi talar om och vilket beteende den ska kunna legitimera är frågor om makt. 
Lundquist sammanfattar sina förslag som följer:

En central tanke i förslagen är […] att ämbetsmännen ska ges förutsättningar 
att följa vårt offentliga etos. Därmed kan de i vissa situationer komma att 
stå i motsättning till politiker, överordnade och andra som av något skäl vill 
av vika från den rätta vägen. I praktiken får vi en form av maktdelning där maktdelning där maktdelning
ämbetsmän dels balanserar politikerna, dels är inriktade på att förbättra
medborgar  nas möjligheter att påverka politiken. Det är i den situationen 
som vi kan tala om ämbetsmannen som demokratins väktare. 
(Lundquist 1998, s. 243, mina kursiveringar) 

Lundquist är alltså beredd att utrusta tjänstemännen med en etisk nödbroms 
och att upplyfta dragandet i denna till en offentlig dygd. Den makt tjänstemän-
nen på så sätt utrustas med legitimeras enligt Lundquist av deras potential att 
agera som folkets sanna företrädare, som ”demokratins väktare”. Väktarrollens 
legitimitet är beroende av andra makthavares opålitlighet, ofullkomlighet och/
eller felaktiga normativa ställningstaganden. Det är uppenbart för Lundquist 
att möjligheten att legitimera sitt agerande – till exempel beslutet att vägra lyda 
en instruktion – med hänvisning till en etisk grund innebär att tjänstemannen 
blir en aktiv medtävlare om den offentliga makten, en medtävlare som bör till-
låtas vinna över alla demokratiskt valda representanter som slagit in på fel väg. 
Det är alltså i situationer där andra makthavare inte upprätthåller vissa centrala 
värden som de offentliga tjänstemännen bör spela en balanserade roll i styrelse-
skicket. 

Idén om tjänstemännen som demokratins väktare liknar vid en första anblick 
idén om etik som en nödutgång snarare än som en utgångspunkt. Men vi kan 
utifrån citatet också sluta oss till att legitimiteten i väktarnas makt är beroende 
av möjligheterna att identifi era ”den rätta vägen” och avvikelser från denna. 
Lundquist närmar sig frågan om etikens innehåll genom att utgå från de etiska 
grunder våra rättsliga normer sedan länge bygger på, grunder som går att iden-
tifi era genom analyser av till exempel regeringsformen. Tjänstemännens ”nöd-
bromsande” bör enligt Lundquist bara betraktas som legitimt om det sker i över-
ensstämmelse med den etik som är den formella utgångspunkten för all offent-
lig maktutövning (Lundquist, 1998).

Etiska normer kan alltså förväntas styra tjänstemännens agerande via rätts-
liga regleringar och/eller legitimera att tjänstemän åsidosätter ”lagar” eller lik-
nande instruktioner då dessa är ”felaktiga”. Att ge tjänstemännen en nödbrom-

sande funktion innebär att ge dem makt och tolkningsföreträde som kan över-
trumfa de folkvalda beslutsfattarnas. Denna makt kan i olika utsträckning vara 
bunden till ett visst, i förväg preciserat, ”etiskt innehåll”. Här fi nns en möjlighet 
för folket och dess representanter att bestämma vilka de normer ska vara som 
ska legitimera att tjänstemännen korrigerar vad folket och dess representanter 
beslutar. Omvänt gäller då att om folket och dess representanter inte i förväg 
preciserat den etiska grunden för en korrigerande tjänstemannamakt så riske-
rar denna att, med Hans Kelsens ord, urarta till en demokrati för folket, snara-
re än av folket (Kelsen, 1955). För en demokrat är det inte lockande att tappa 
kontrollen över de beslut som måste fattas om etikens innehåll. Givet våra möj-
ligheter att utkräva ansvar av våra folkvalda företrädare är just dessa starka 
kandidater till att precisera de normer som ska begränsa den offentliga makt-
utövningen. Vi ska nu se närmare på hur regering och riksdag behandlat frågan 
om förvaltningsetiken som en alternativ legitimeringsgrund för offentlig makt-
utövning.

Hur ska vi tolka statsmakterna?
I detta avsnitt ska vi ägna oss åt ett tolkningsarbete där policydokument och 
lagtexter står i centrum. Det visar sig att regeringen och riksdagen närmast i 
förbigående pekat ut de värden som de anser utgör den gemensamma förvalt-
ningsetiken.

Etik som utgångspunkt snarare än nödbroms

Vi börjar med att beskriva statsmakternas idé om förvaltningsetikens använd-
barhet och innehåll i termer av etik som utgångspunkt respektive nödbroms. 
Den fråga som ska besvaras är alltså om den förvaltningsetik statsmakterna 
efterfrågar är tänkt att fungera som en nödbroms i undantagsfall eller som en 
utgångspunkt för all offentlig maktutövning.

Policyhierarkins logik säger oss att politiska beslut konkretiseras stegvis och 
att ju närmare myndigheterna ett policydokument formuleras, desto mer detal-
jerat och informativt kan vi förvänta oss att det är. Enligt denna logik ska vi 
betrakta regeringens förvaltningspolitiska handlingsprogram som en konkre-
tisering av det förvaltningspolitiska beslut som riksdagen fattade 1998 (Propo-
sition 1991/97:136, Konstitutionsutskottets betänkande 1997/98:KU31, rskr 
1997/98:103). Vårt sökande efter den gemensamma förvaltningsetikens inne-
håll börjar därför i handlingsprogrammet och dess formulering att tjänstemän-
nen ska ha ett ”etiskt förhållningssätt som väcker respekt” (En förvaltning i 
demokratins tjänst, s. 16). Någon närmare precisering av vad ”ett etiskt förhåll-
ningssätt” är, eller för den delen av formuleringens andra led – ”som väcker res-
pekt” – återfi nns inte i handlingsprogrammet, vilket vi konstaterade redan 
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nen ska ha ett ”etiskt förhållningssätt som väcker respekt” (En förvaltning i 
demokratins tjänst, s. 16). Någon närmare precisering av vad ”ett etiskt förhåll-
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Bland de svenska statsvetare som på senare tid intresserat sig för förvaltnings-
etikens användbarhet och innehåll är Lennart Lundquist den mest tongivande. 
Lundquists analys och slutsatser illustrerar väl att frågor som vilken etik det är 
vi talar om och vilket beteende den ska kunna legitimera är frågor om makt. 
Lundquist sammanfattar sina förslag som följer:

En central tanke i förslagen är […] att ämbetsmännen ska ges förutsättningar 
att följa vårt offentliga etos. Därmed kan de i vissa situationer komma att 
stå i motsättning till politiker, överordnade och andra som av något skäl vill 
av vika från den rätta vägen. I praktiken får vi en form av maktdelning där maktdelning där maktdelning
ämbetsmän dels balanserar politikerna, dels är inriktade på att förbättra
medborgar  nas möjligheter att påverka politiken. Det är i den situationen 
som vi kan tala om ämbetsmannen som demokratins väktare. 
(Lundquist 1998, s. 243, mina kursiveringar) 

Lundquist är alltså beredd att utrusta tjänstemännen med en etisk nödbroms 
och att upplyfta dragandet i denna till en offentlig dygd. Den makt tjänstemän-
nen på så sätt utrustas med legitimeras enligt Lundquist av deras potential att 
agera som folkets sanna företrädare, som ”demokratins väktare”. Väktarrollens 
legitimitet är beroende av andra makthavares opålitlighet, ofullkomlighet och/
eller felaktiga normativa ställningstaganden. Det är uppenbart för Lundquist 
att möjligheten att legitimera sitt agerande – till exempel beslutet att vägra lyda 
en instruktion – med hänvisning till en etisk grund innebär att tjänstemannen 
blir en aktiv medtävlare om den offentliga makten, en medtävlare som bör till-
låtas vinna över alla demokratiskt valda representanter som slagit in på fel väg. 
Det är alltså i situationer där andra makthavare inte upprätthåller vissa centrala 
värden som de offentliga tjänstemännen bör spela en balanserade roll i styrelse-
skicket. 

Idén om tjänstemännen som demokratins väktare liknar vid en första anblick 
idén om etik som en nödutgång snarare än som en utgångspunkt. Men vi kan 
utifrån citatet också sluta oss till att legitimiteten i väktarnas makt är beroende 
av möjligheterna att identifi era ”den rätta vägen” och avvikelser från denna. 
Lundquist närmar sig frågan om etikens innehåll genom att utgå från de etiska 
grunder våra rättsliga normer sedan länge bygger på, grunder som går att iden-
tifi era genom analyser av till exempel regeringsformen. Tjänstemännens ”nöd-
bromsande” bör enligt Lundquist bara betraktas som legitimt om det sker i över-
ensstämmelse med den etik som är den formella utgångspunkten för all offent-
lig maktutövning (Lundquist, 1998).

Etiska normer kan alltså förväntas styra tjänstemännens agerande via rätts-
liga regleringar och/eller legitimera att tjänstemän åsidosätter ”lagar” eller lik-
nande instruktioner då dessa är ”felaktiga”. Att ge tjänstemännen en nödbrom-

sande funktion innebär att ge dem makt och tolkningsföreträde som kan över-
trumfa de folkvalda beslutsfattarnas. Denna makt kan i olika utsträckning vara 
bunden till ett visst, i förväg preciserat, ”etiskt innehåll”. Här fi nns en möjlighet 
för folket och dess representanter att bestämma vilka de normer ska vara som 
ska legitimera att tjänstemännen korrigerar vad folket och dess representanter 
beslutar. Omvänt gäller då att om folket och dess representanter inte i förväg 
preciserat den etiska grunden för en korrigerande tjänstemannamakt så riske-
rar denna att, med Hans Kelsens ord, urarta till en demokrati för folket, snara-
re än av folket (Kelsen, 1955). För en demokrat är det inte lockande att tappa 
kontrollen över de beslut som måste fattas om etikens innehåll. Givet våra möj-
ligheter att utkräva ansvar av våra folkvalda företrädare är just dessa starka 
kandidater till att precisera de normer som ska begränsa den offentliga makt-
utövningen. Vi ska nu se närmare på hur regering och riksdag behandlat frågan 
om förvaltningsetiken som en alternativ legitimeringsgrund för offentlig makt-
utövning.

Hur ska vi tolka statsmakterna?
I detta avsnitt ska vi ägna oss åt ett tolkningsarbete där policydokument och 
lagtexter står i centrum. Det visar sig att regeringen och riksdagen närmast i 
förbigående pekat ut de värden som de anser utgör den gemensamma förvalt-
ningsetiken.

Etik som utgångspunkt snarare än nödbroms

Vi börjar med att beskriva statsmakternas idé om förvaltningsetikens använd-
barhet och innehåll i termer av etik som utgångspunkt respektive nödbroms. 
Den fråga som ska besvaras är alltså om den förvaltningsetik statsmakterna 
efterfrågar är tänkt att fungera som en nödbroms i undantagsfall eller som en 
utgångspunkt för all offentlig maktutövning.

Policyhierarkins logik säger oss att politiska beslut konkretiseras stegvis och 
att ju närmare myndigheterna ett policydokument formuleras, desto mer detal-
jerat och informativt kan vi förvänta oss att det är. Enligt denna logik ska vi 
betrakta regeringens förvaltningspolitiska handlingsprogram som en konkre-
tisering av det förvaltningspolitiska beslut som riksdagen fattade 1998 (Propo-
sition 1991/97:136, Konstitutionsutskottets betänkande 1997/98:KU31, rskr 
1997/98:103). Vårt sökande efter den gemensamma förvaltningsetikens inne-
håll börjar därför i handlingsprogrammet och dess formulering att tjänstemän-
nen ska ha ett ”etiskt förhållningssätt som väcker respekt” (En förvaltning i 
demokratins tjänst, s. 16). Någon närmare precisering av vad ”ett etiskt förhåll-
ningssätt” är, eller för den delen av formuleringens andra led – ”som väcker res-
pekt” – återfi nns inte i handlingsprogrammet, vilket vi konstaterade redan 
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inledningsvis. Men kan vi kanske rekonstruera ett mer preciserat innehåll med 
hjälp av handlingsprogrammets övriga avsnitt? Svaret blir åter igen negativt: 
programmet bjuder till exempel inte på några konkreta åtgärder som kan tjäna 
som underlag för en tolkning av vad regeringen menar. Vad gället etikens 
användbarhet och innehåll fungerar alltså inte handlingsprogrammet som en 
konkretisering av överordnad policy, det vill säga av det förvaltningspolitiska 
beslut riksdagen fattade 1998. 

En noggrann läsning av den proposition där handlingsprogrammet annon-
serades ger dock bättre ledtrådar. Regeringens problembeskrivning går bland 
annat ut på att statsförvaltningen fragmentiserats och renodlats i så hög grad 
att tjänstemännen måste påminnas om en gemensam förvaltningskultur och 
etik. Den minsta gemensamma nämnaren för den offentliga maktutövningen 
defi nierar regeringen först övergripande som att all offentlig verksamhet har 
medborgarna som uppdragsgivare. Det är alltså uppgiften att tjäna medbor-
garna som tjänstemännen ska ha som ledstjärna i arbetet. Det fi nns inget som 
tyder på att regeringen uppfattar etikens användbarhet som nödbromsrelaterad. 
Snarare är det behovet av en etisk grund som allmän gemensam utgångspunkt 
som diskuteras (Proposition 1997/98:136).

Vad betyder det då enligt regeringen att ha som allmän utgångspunkt att tjä-
na medborgarna? Vi kan dra slutsatsen att regeringen avser en demokrati av 
folket och inte en för folket. Förvaltningen har till uppgift att verkställa de 
beslut som fattas inom ramen för den representativa demokratins procedurer, 
beslut som i grunden är beroende av den legitimitet de allmänna valen ger 
beslutsfattarna (Proposition 1991/97:136, s. 13ff).

Av propositionen framgår att ”Kvalitet, kompetens och etik” är ett av huvud-
områdena i det kommande arbetet. Detta innebär förstås att vi förväntar oss en 
relativt utförlig diskussion om dessa ting. I denna del av propositionen presen-
terar regeringen sin syn på kompetensbehov och kompetensförsörjning, men 
utvecklar inte hur arbetet med en gemensam etik ska gå vidare. Etikfrågorna 
återkommer dock intressant nog i ett avsnitt om statstjänstemännens ansvar. 
Här tar regeringen ett förhållandevis stort kliv närmare en idé om vilken etisk 
grund det är som är gemensam för all offentlig maktutövning då den slår 
fast att ”Statstjänstemännen kan sägas vara de som ytterst förverkligar de demo-
krativärderingar  som slagits fast i bl.a. regeringsformen.” (Proposition 
1997/98:136, 13ff, 19ff. För citatet se s. 25, mina kursiveringar). En närmare 
innehållslig defi nition av den gemensamma etiken når regeringen då den räk-
nar upp de rättskällor som idag reglerar den offentliga tjänsten och som enligt 
regeringen ”uttrycker väl de grundläggande krav och etiska värderingar som 
skall vara vägledande för tjänstemännen i deras yrkesroll”: regeringsformen, 
förvaltningslagen, lagen om offentlig anställning och brottsbalken (Proposi-
tion 1997/98:136, s. 26).

Det är alltså inte fråga om att skapa en ny gemensam etisk grund utan om att 
få tjänstemännen att inse att en sådan fi nns och att hålla sig inom dess ramar i 
det dagliga arbetet. För att förstå vilken etisk grund det är som ska vara den 
gemensamma utgångspunkten för utövandet av den statliga tjänsten ska vi tolka 
grundlag och lag med siktet inställt på passager som ger uttryck för ”demokra-
tivärden” och/eller som reglerar tjänstemännens roll och ansvar. Vi måste alltså 
göra en tolkning av den samlade lagstiftningen och hoppas att den är entydig 
och informativ. Regeringen har nämligen tydligt deklarerat att den inte har för 
avsikt att skapa ett samlat dokument, en nedtecknad ”etisk kod” eller särskild 
policy där den etiska grunden destillerats fram ur övriga rättskällor. Istället bör 
tjänstemännens medvetandegrad utvecklas och upprätthållas i ett slags stän-
digt pågående samtal om dessa frågor. Regeringen har alltså inte pekat ut hur 
vi ska tolka grundlag och lag i vår jakt på förvaltningsetiken. Hänvisningen till 
rättskällorna har gjorts i förbigående, som del av ett argument för att inte stifta 
en ny lag om tjänstemännens ansvar (Proposition. 1997/96:136, s. 25ff). Låt oss 
därför se hur nära en dagordning för statstjänstemännens ständiga etiksamtal 
vi kan komma genom att söka ”etiska värderingar” i de utpekade rättskällorna. 
Vilken etik är det statsmakterna syftar på?

Grundläggande värden i grundlag och lag

I regeringsformens första kapitel slås fast att all offentlig maktutövning i Sverige 
är beroende av folkets vilja. Offentlig makt ska vidare ”utövas under lagarna” 
(RF 1:1) och med respekt för allas lika värde och enskildas frihet och värdighet. 
Bland maktutövningens överordnade mål fi nner vi också att enskildas välfärd 
ska tryggas, till exempel ”rätten till arbete, bostad och utbildning” (RF 1:2). 
Andra mål är att verka för att ”demokratins idéer blir vägledande inom samhäl-
lets alla områden” samt att garantera jämställdhet mellan könen, rätten till 
privatliv och familjeliv samt att främja minoriteters rätt att ”utveckla ett eget 
kultur- och samfundsliv” (RF 1:2). I paragraf nio, första kapitlet, preciseras 
myndigheternas utgångspunkter som att de ska ”beakta allas likhet inför lagen 
samt iakttaga saklighet och opartiskhet” (RF 1:9). I regeringsformens andra 
kapitel följer så en uppräkning av de fri- och rättigheter den enskilde har gente-
mot det allmänna och vad som krävs för att dessa ska kunna sättas på undan-
tag (RF kapitel 2). Denna rättighetskatalog kan också betraktas som en etisk 
grund för tjänstemännens agerande. 

En lagtext blir sällan särskilt precis, och viss möda måste alltid läggas ned på 
att förstå ”de goda värdenas” innebörd och inbördes rangordning. Ofta är detta 
arbete svårt och lekmän hamnar i en svårare situation än specialister (som i det-
ta fall skulle vara jurister med särskild inriktning på konstitutionen). Vad gäl-
ler regeringsformen är det inte svårt att hitta potentiella värdekonfl ikter till och 
med inom det första kapitlet. Till exempel kan vi relativt enkelt föreställa oss 
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rättskällorna har gjorts i förbigående, som del av ett argument för att inte stifta 
en ny lag om tjänstemännens ansvar (Proposition. 1997/96:136, s. 25ff). Låt oss 
därför se hur nära en dagordning för statstjänstemännens ständiga etiksamtal 
vi kan komma genom att söka ”etiska värderingar” i de utpekade rättskällorna. 
Vilken etik är det statsmakterna syftar på?

Grundläggande värden i grundlag och lag

I regeringsformens första kapitel slås fast att all offentlig maktutövning i Sverige 
är beroende av folkets vilja. Offentlig makt ska vidare ”utövas under lagarna” 
(RF 1:1) och med respekt för allas lika värde och enskildas frihet och värdighet. 
Bland maktutövningens överordnade mål fi nner vi också att enskildas välfärd 
ska tryggas, till exempel ”rätten till arbete, bostad och utbildning” (RF 1:2). 
Andra mål är att verka för att ”demokratins idéer blir vägledande inom samhäl-
lets alla områden” samt att garantera jämställdhet mellan könen, rätten till 
privatliv och familjeliv samt att främja minoriteters rätt att ”utveckla ett eget 
kultur- och samfundsliv” (RF 1:2). I paragraf nio, första kapitlet, preciseras 
myndigheternas utgångspunkter som att de ska ”beakta allas likhet inför lagen 
samt iakttaga saklighet och opartiskhet” (RF 1:9). I regeringsformens andra 
kapitel följer så en uppräkning av de fri- och rättigheter den enskilde har gente-
mot det allmänna och vad som krävs för att dessa ska kunna sättas på undan-
tag (RF kapitel 2). Denna rättighetskatalog kan också betraktas som en etisk 
grund för tjänstemännens agerande. 

En lagtext blir sällan särskilt precis, och viss möda måste alltid läggas ned på 
att förstå ”de goda värdenas” innebörd och inbördes rangordning. Ofta är detta 
arbete svårt och lekmän hamnar i en svårare situation än specialister (som i det-
ta fall skulle vara jurister med särskild inriktning på konstitutionen). Vad gäl-
ler regeringsformen är det inte svårt att hitta potentiella värdekonfl ikter till och 
med inom det första kapitlet. Till exempel kan vi relativt enkelt föreställa oss 
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inledningsvis. Men kan vi kanske rekonstruera ett mer preciserat innehåll med 
hjälp av handlingsprogrammets övriga avsnitt? Svaret blir åter igen negativt: 
programmet bjuder till exempel inte på några konkreta åtgärder som kan tjäna 
som underlag för en tolkning av vad regeringen menar. Vad gället etikens 
användbarhet och innehåll fungerar alltså inte handlingsprogrammet som en 
konkretisering av överordnad policy, det vill säga av det förvaltningspolitiska 
beslut riksdagen fattade 1998. 

En noggrann läsning av den proposition där handlingsprogrammet annon-
serades ger dock bättre ledtrådar. Regeringens problembeskrivning går bland 
annat ut på att statsförvaltningen fragmentiserats och renodlats i så hög grad 
att tjänstemännen måste påminnas om en gemensam förvaltningskultur och 
etik. Den minsta gemensamma nämnaren för den offentliga maktutövningen 
defi nierar regeringen först övergripande som att all offentlig verksamhet har 
medborgarna som uppdragsgivare. Det är alltså uppgiften att tjäna medbor-
garna som tjänstemännen ska ha som ledstjärna i arbetet. Det fi nns inget som 
tyder på att regeringen uppfattar etikens användbarhet som nödbromsrelaterad. 
Snarare är det behovet av en etisk grund som allmän gemensam utgångspunkt 
som diskuteras (Proposition 1997/98:136).

Vad betyder det då enligt regeringen att ha som allmän utgångspunkt att tjä-
na medborgarna? Vi kan dra slutsatsen att regeringen avser en demokrati av 
folket och inte en för folket. Förvaltningen har till uppgift att verkställa de 
beslut som fattas inom ramen för den representativa demokratins procedurer, 
beslut som i grunden är beroende av den legitimitet de allmänna valen ger 
beslutsfattarna (Proposition 1991/97:136, s. 13ff).

Av propositionen framgår att ”Kvalitet, kompetens och etik” är ett av huvud-
områdena i det kommande arbetet. Detta innebär förstås att vi förväntar oss en 
relativt utförlig diskussion om dessa ting. I denna del av propositionen presen-
terar regeringen sin syn på kompetensbehov och kompetensförsörjning, men 
utvecklar inte hur arbetet med en gemensam etik ska gå vidare. Etikfrågorna 
återkommer dock intressant nog i ett avsnitt om statstjänstemännens ansvar. 
Här tar regeringen ett förhållandevis stort kliv närmare en idé om vilken etisk 
grund det är som är gemensam för all offentlig maktutövning då den slår 
fast att ”Statstjänstemännen kan sägas vara de som ytterst förverkligar de demo-
krativärderingar  som slagits fast i bl.a. regeringsformen.” (Proposition 
1997/98:136, 13ff, 19ff. För citatet se s. 25, mina kursiveringar). En närmare 
innehållslig defi nition av den gemensamma etiken når regeringen då den räk-
nar upp de rättskällor som idag reglerar den offentliga tjänsten och som enligt 
regeringen ”uttrycker väl de grundläggande krav och etiska värderingar som 
skall vara vägledande för tjänstemännen i deras yrkesroll”: regeringsformen, 
förvaltningslagen, lagen om offentlig anställning och brottsbalken (Proposi-
tion 1997/98:136, s. 26).

Det är alltså inte fråga om att skapa en ny gemensam etisk grund utan om att 
få tjänstemännen att inse att en sådan fi nns och att hålla sig inom dess ramar i 
det dagliga arbetet. För att förstå vilken etisk grund det är som ska vara den 
gemensamma utgångspunkten för utövandet av den statliga tjänsten ska vi tolka 
grundlag och lag med siktet inställt på passager som ger uttryck för ”demokra-
tivärden” och/eller som reglerar tjänstemännens roll och ansvar. Vi måste alltså 
göra en tolkning av den samlade lagstiftningen och hoppas att den är entydig 
och informativ. Regeringen har nämligen tydligt deklarerat att den inte har för 
avsikt att skapa ett samlat dokument, en nedtecknad ”etisk kod” eller särskild 
policy där den etiska grunden destillerats fram ur övriga rättskällor. Istället bör 
tjänstemännens medvetandegrad utvecklas och upprätthållas i ett slags stän-
digt pågående samtal om dessa frågor. Regeringen har alltså inte pekat ut hur 
vi ska tolka grundlag och lag i vår jakt på förvaltningsetiken. Hänvisningen till 
rättskällorna har gjorts i förbigående, som del av ett argument för att inte stifta 
en ny lag om tjänstemännens ansvar (Proposition. 1997/96:136, s. 25ff). Låt oss 
därför se hur nära en dagordning för statstjänstemännens ständiga etiksamtal 
vi kan komma genom att söka ”etiska värderingar” i de utpekade rättskällorna. 
Vilken etik är det statsmakterna syftar på?

Grundläggande värden i grundlag och lag

I regeringsformens första kapitel slås fast att all offentlig maktutövning i Sverige 
är beroende av folkets vilja. Offentlig makt ska vidare ”utövas under lagarna” 
(RF 1:1) och med respekt för allas lika värde och enskildas frihet och värdighet. 
Bland maktutövningens överordnade mål fi nner vi också att enskildas välfärd 
ska tryggas, till exempel ”rätten till arbete, bostad och utbildning” (RF 1:2). 
Andra mål är att verka för att ”demokratins idéer blir vägledande inom samhäl-
lets alla områden” samt att garantera jämställdhet mellan könen, rätten till 
privatliv och familjeliv samt att främja minoriteters rätt att ”utveckla ett eget 
kultur- och samfundsliv” (RF 1:2). I paragraf nio, första kapitlet, preciseras 
myndigheternas utgångspunkter som att de ska ”beakta allas likhet inför lagen 
samt iakttaga saklighet och opartiskhet” (RF 1:9). I regeringsformens andra 
kapitel följer så en uppräkning av de fri- och rättigheter den enskilde har gente-
mot det allmänna och vad som krävs för att dessa ska kunna sättas på undan-
tag (RF kapitel 2). Denna rättighetskatalog kan också betraktas som en etisk 
grund för tjänstemännens agerande. 

En lagtext blir sällan särskilt precis, och viss möda måste alltid läggas ned på 
att förstå ”de goda värdenas” innebörd och inbördes rangordning. Ofta är detta 
arbete svårt och lekmän hamnar i en svårare situation än specialister (som i det-
ta fall skulle vara jurister med särskild inriktning på konstitutionen). Vad gäl-
ler regeringsformen är det inte svårt att hitta potentiella värdekonfl ikter till och 
med inom det första kapitlet. Till exempel kan vi relativt enkelt föreställa oss 
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situationer där ”enskildas rätt till frihet och värdighet” kan komma i konfl ikt 
med den offentliga ambitionen att trygga enskildas välfärd, eller deras rätt till 
arbete eller utbildning. Kruxet är förstås att resurser alltid är begränsade och 
att, till exempel, en individs frihet kan inkräkta på en annan individs välfärd. 
Den tjänsteman som vänder sig till regeringsformen får alltså å ena sidan en 
uppräkning av centrala utgångspunkter för den offentliga maktutövningen, 
men å den andra ingen närmare vägledning i hur dessa ska vägas mot varandra 
i varje specifi kt ärende. I en sådan situation kan tjänstemannen bli passiv, göra 
en egen avvägning eller söka någon annans tolkning. Detta tolkningsutrymme 
och hur det används får konsekvenser för hur och i vilken mån folkviljan för-
verkligas. Och som jag påpekat ovan kan vi som demokrater ifrågasätta när ett 
sådant tolkningsutrymme ska tillfalla den enskilde tjänstemannen.

Ett tolkningsutrymme kan också uppstå om olika lagar ger uttryck för olika 
principer. Lag är dock alltid underordnad grundlag, och regeringsformen för-
bjuder myndigheterna (och indirekt tjänstemännen) att tillämpa lagar som står 
i uppenbar strid med grundlagen (RF 11:14). Det är således tjänstemannens 
skyldighet att i dessa fall vägra lyda en rättsregel, att stå upp för överordnade 
värden. Vad som ska menas med ”uppenbar” är dock inte uppenbart (!) och 
detta, det så kallade uppenbarhetsrekvisitet, är ständigt ifrågasatt och omdis-
kuterat (Wockelberg, 2003).

Låt oss så se närmare på de lagar regering och riksdag pekar ut som bärare 
av den gemensamma förvaltningsetiska utgångspunkt tjänstemännen bör orien-
tera efter. Förvaltningslagen reglerar hur myndigheter handlägger ärenden och 
preciserar innehållet i, och procedurer för uppfyllandet av, några av de värden 
regeringsformen pekar ut som grundläggande för den offentliga maktutöv-
ningen. Till exempel återkommer idén om opartiskhet i regleringen av jäv där 
tjänstemannen åläggs att självmant uppmärksamma sin ”opartiskhet”. Vidare 
kan förvaltningslagens upptagenhet vid service tolkas i termer av det medbor-
garuppdrag som regeringen fokuserat. Den reglerade tillgängligheten, skyldig-
heten att motivera beslut och på olika sätt underlätta den enskildes kontakter 
med den offentliga makten bör rimligen förstås som en markering av att tjäns-
temännen – trots sin makt att avgöra ärenden som rör enskildas liv på olika sätt 
– i princip är att betrakta som medborgarnas tjänare och inte som representan-
ter för ”överheten” (förvaltningslagen, SFS 1986:223). 

Lagen om offentlig anställning (SFS 1994:260) kan tolkas på ett liknande sätt 
som förvaltningslagen. Här återkommer regeringsformens idéer om värdet av 
opartiskhet, konkret som en reglering av tjänstemännens bisysslor. Vidare kan 
vi förstå regleringarna av tjänstemännens ansvar och strejkrätt som motiverade 
av den viktiga roll de har i förverkligandet av folkviljan. Preciserade ”straff” för 
fel begångna i tjänsteutövningen och lagreglerad återhållsamhet vid arbetskon-
fl ikter betraktas i denna tolkning som ett sätt att markera att rollen som med-

borgarnas tjänare inte får missbrukas (lagen om offentlig anställning, SFS 
1994:260). I brottsbalken regleras tjänstefel och mutbrott, och vi kan åter känna 
igen de grundläggande idéerna om den särskilda ”plikt” den offentliga tjänsten 
innebär och kravet på opartiskhet i myndighetsutövningen (brottsbalken SFS 
1962:700).

Tillspetsat kan vi säga att den som inte blir övertygad om att statsmakterna 
menar allvar med normativa utgångspunkter som folkviljans förverkligande 
respektive opartiskhet i myndighetsutövningen kan gå till de lagar som i olika 
mån ägnats åt att understryka dessa värden i relation till något mer konkreta 
frågeställningar. Det fi nns dock inte heller i dessa lagrum någon vägledning till 
hur de olika värden regeringsformen identifi erar ska rangordnas inbördes i de 
fall de kan uppfattas stå i konfl ikt med varandra. 

Så långt kan vi sluta oss till att regeringens handlingsprogram En förvaltning 
i medborgarnas tjänst trots sin position i policyhierarkin är vagt formulerat; att i medborgarnas tjänst trots sin position i policyhierarkin är vagt formulerat; att i medborgarnas tjänst
den proposition handlingsprogrammet ska vara en konkretisering av paradox-
alt nog kan betraktas som mer utförlig och konkret än handlingsprogrammet, 
samt att denna högre precisionsgrad fortfarande lämnar ett inte oväsentligt 
utrymme för tolkningar av förvaltningsetikens innehåll, till exempel vad gäller 
olika värden inbördes rangordning. Ett icke obetydligt tolkningsutrymme har 
därmed lämnats till tjänstemännens avgörande i ett ständigt pågående samtal 
om en gemensam förvaltningsetisk utgångspunkt. Jag har också konstaterat att 
ett sådant tolkningsutrymme inte behöver uppfattas som positivt ur en demo-
kratisk synvinkel.

Varför etik och varför nu? 
Givet de slutsatser vi dragit ovan, varför envisas statsmakterna med att kräva 
att statstjänstemän låter sig styras av ett ”etiskt förhållningssätt som väcker 
respekt”? Och varför avstår regering och riksdag från att med precision identi-
fi era innehållet i den gemensamma etiska utgångspunkten? På dessa punkter 
har jag inte tillgång till tillräckliga belägg för att leverera säkra slutsatser, men 
vågar mig på en gissning. 

Någon politisk strid om förvaltningsetiken utkämpades inte vid det senaste 
stora förvaltningspolitiska beslutet 1998, och har heller inte förekommit sedan 
dess. Vidgar vi perspektivet från etiken till att innefatta också andra idéer om 
hur förvaltningen ska styras ser vi att de verktyg som diskuterats som önskvärda 
kvantitativt sett blivit fl er och kvalitativt sett mindre precisa det senaste decen-
niet. Under samma tidsperiod har den politiska enigheten i förvaltningspolitiska 
frågor blivit i det närmaste total. Låt oss se närmare på denna intressanta sam-
variation, den mellan vaghet och enighet.

I min avhandling om riksdagspartiernas förvaltningspolitiska idéer visar jag 
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i uppenbar strid med grundlagen (RF 11:14). Det är således tjänstemannens 
skyldighet att i dessa fall vägra lyda en rättsregel, att stå upp för överordnade 
värden. Vad som ska menas med ”uppenbar” är dock inte uppenbart (!) och 
detta, det så kallade uppenbarhetsrekvisitet, är ständigt ifrågasatt och omdis-
kuterat (Wockelberg, 2003).

Låt oss så se närmare på de lagar regering och riksdag pekar ut som bärare 
av den gemensamma förvaltningsetiska utgångspunkt tjänstemännen bör orien-
tera efter. Förvaltningslagen reglerar hur myndigheter handlägger ärenden och 
preciserar innehållet i, och procedurer för uppfyllandet av, några av de värden 
regeringsformen pekar ut som grundläggande för den offentliga maktutöv-
ningen. Till exempel återkommer idén om opartiskhet i regleringen av jäv där 
tjänstemannen åläggs att självmant uppmärksamma sin ”opartiskhet”. Vidare 
kan förvaltningslagens upptagenhet vid service tolkas i termer av det medbor-
garuppdrag som regeringen fokuserat. Den reglerade tillgängligheten, skyldig-
heten att motivera beslut och på olika sätt underlätta den enskildes kontakter 
med den offentliga makten bör rimligen förstås som en markering av att tjäns-
temännen – trots sin makt att avgöra ärenden som rör enskildas liv på olika sätt 
– i princip är att betrakta som medborgarnas tjänare och inte som representan-
ter för ”överheten” (förvaltningslagen, SFS 1986:223). 

Lagen om offentlig anställning (SFS 1994:260) kan tolkas på ett liknande sätt 
som förvaltningslagen. Här återkommer regeringsformens idéer om värdet av 
opartiskhet, konkret som en reglering av tjänstemännens bisysslor. Vidare kan 
vi förstå regleringarna av tjänstemännens ansvar och strejkrätt som motiverade 
av den viktiga roll de har i förverkligandet av folkviljan. Preciserade ”straff” för 
fel begångna i tjänsteutövningen och lagreglerad återhållsamhet vid arbetskon-
fl ikter betraktas i denna tolkning som ett sätt att markera att rollen som med-

borgarnas tjänare inte får missbrukas (lagen om offentlig anställning, SFS 
1994:260). I brottsbalken regleras tjänstefel och mutbrott, och vi kan åter känna 
igen de grundläggande idéerna om den särskilda ”plikt” den offentliga tjänsten 
innebär och kravet på opartiskhet i myndighetsutövningen (brottsbalken SFS 
1962:700).

Tillspetsat kan vi säga att den som inte blir övertygad om att statsmakterna 
menar allvar med normativa utgångspunkter som folkviljans förverkligande 
respektive opartiskhet i myndighetsutövningen kan gå till de lagar som i olika 
mån ägnats åt att understryka dessa värden i relation till något mer konkreta 
frågeställningar. Det fi nns dock inte heller i dessa lagrum någon vägledning till 
hur de olika värden regeringsformen identifi erar ska rangordnas inbördes i de 
fall de kan uppfattas stå i konfl ikt med varandra. 

Så långt kan vi sluta oss till att regeringens handlingsprogram En förvaltning 
i medborgarnas tjänst trots sin position i policyhierarkin är vagt formulerat; att i medborgarnas tjänst trots sin position i policyhierarkin är vagt formulerat; att i medborgarnas tjänst
den proposition handlingsprogrammet ska vara en konkretisering av paradox-
alt nog kan betraktas som mer utförlig och konkret än handlingsprogrammet, 
samt att denna högre precisionsgrad fortfarande lämnar ett inte oväsentligt 
utrymme för tolkningar av förvaltningsetikens innehåll, till exempel vad gäller 
olika värden inbördes rangordning. Ett icke obetydligt tolkningsutrymme har 
därmed lämnats till tjänstemännens avgörande i ett ständigt pågående samtal 
om en gemensam förvaltningsetisk utgångspunkt. Jag har också konstaterat att 
ett sådant tolkningsutrymme inte behöver uppfattas som positivt ur en demo-
kratisk synvinkel.

Varför etik och varför nu? 
Givet de slutsatser vi dragit ovan, varför envisas statsmakterna med att kräva 
att statstjänstemän låter sig styras av ett ”etiskt förhållningssätt som väcker 
respekt”? Och varför avstår regering och riksdag från att med precision identi-
fi era innehållet i den gemensamma etiska utgångspunkten? På dessa punkter 
har jag inte tillgång till tillräckliga belägg för att leverera säkra slutsatser, men 
vågar mig på en gissning. 

Någon politisk strid om förvaltningsetiken utkämpades inte vid det senaste 
stora förvaltningspolitiska beslutet 1998, och har heller inte förekommit sedan 
dess. Vidgar vi perspektivet från etiken till att innefatta också andra idéer om 
hur förvaltningen ska styras ser vi att de verktyg som diskuterats som önskvärda 
kvantitativt sett blivit fl er och kvalitativt sett mindre precisa det senaste decen-
niet. Under samma tidsperiod har den politiska enigheten i förvaltningspolitiska 
frågor blivit i det närmaste total. Låt oss se närmare på denna intressanta sam-
variation, den mellan vaghet och enighet.

I min avhandling om riksdagspartiernas förvaltningspolitiska idéer visar jag 
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situationer där ”enskildas rätt till frihet och värdighet” kan komma i konfl ikt 
med den offentliga ambitionen att trygga enskildas välfärd, eller deras rätt till 
arbete eller utbildning. Kruxet är förstås att resurser alltid är begränsade och 
att, till exempel, en individs frihet kan inkräkta på en annan individs välfärd. 
Den tjänsteman som vänder sig till regeringsformen får alltså å ena sidan en 
uppräkning av centrala utgångspunkter för den offentliga maktutövningen, 
men å den andra ingen närmare vägledning i hur dessa ska vägas mot varandra 
i varje specifi kt ärende. I en sådan situation kan tjänstemannen bli passiv, göra 
en egen avvägning eller söka någon annans tolkning. Detta tolkningsutrymme 
och hur det används får konsekvenser för hur och i vilken mån folkviljan för-
verkligas. Och som jag påpekat ovan kan vi som demokrater ifrågasätta när ett 
sådant tolkningsutrymme ska tillfalla den enskilde tjänstemannen.

Ett tolkningsutrymme kan också uppstå om olika lagar ger uttryck för olika 
principer. Lag är dock alltid underordnad grundlag, och regeringsformen för-
bjuder myndigheterna (och indirekt tjänstemännen) att tillämpa lagar som står 
i uppenbar strid med grundlagen (RF 11:14). Det är således tjänstemannens 
skyldighet att i dessa fall vägra lyda en rättsregel, att stå upp för överordnade 
värden. Vad som ska menas med ”uppenbar” är dock inte uppenbart (!) och 
detta, det så kallade uppenbarhetsrekvisitet, är ständigt ifrågasatt och omdis-
kuterat (Wockelberg, 2003).

Låt oss så se närmare på de lagar regering och riksdag pekar ut som bärare 
av den gemensamma förvaltningsetiska utgångspunkt tjänstemännen bör orien-
tera efter. Förvaltningslagen reglerar hur myndigheter handlägger ärenden och 
preciserar innehållet i, och procedurer för uppfyllandet av, några av de värden 
regeringsformen pekar ut som grundläggande för den offentliga maktutöv-
ningen. Till exempel återkommer idén om opartiskhet i regleringen av jäv där 
tjänstemannen åläggs att självmant uppmärksamma sin ”opartiskhet”. Vidare 
kan förvaltningslagens upptagenhet vid service tolkas i termer av det medbor-
garuppdrag som regeringen fokuserat. Den reglerade tillgängligheten, skyldig-
heten att motivera beslut och på olika sätt underlätta den enskildes kontakter 
med den offentliga makten bör rimligen förstås som en markering av att tjäns-
temännen – trots sin makt att avgöra ärenden som rör enskildas liv på olika sätt 
– i princip är att betrakta som medborgarnas tjänare och inte som representan-
ter för ”överheten” (förvaltningslagen, SFS 1986:223). 

Lagen om offentlig anställning (SFS 1994:260) kan tolkas på ett liknande sätt 
som förvaltningslagen. Här återkommer regeringsformens idéer om värdet av 
opartiskhet, konkret som en reglering av tjänstemännens bisysslor. Vidare kan 
vi förstå regleringarna av tjänstemännens ansvar och strejkrätt som motiverade 
av den viktiga roll de har i förverkligandet av folkviljan. Preciserade ”straff” för 
fel begångna i tjänsteutövningen och lagreglerad återhållsamhet vid arbetskon-
fl ikter betraktas i denna tolkning som ett sätt att markera att rollen som med-

borgarnas tjänare inte får missbrukas (lagen om offentlig anställning, SFS 
1994:260). I brottsbalken regleras tjänstefel och mutbrott, och vi kan åter känna 
igen de grundläggande idéerna om den särskilda ”plikt” den offentliga tjänsten 
innebär och kravet på opartiskhet i myndighetsutövningen (brottsbalken SFS 
1962:700).

Tillspetsat kan vi säga att den som inte blir övertygad om att statsmakterna 
menar allvar med normativa utgångspunkter som folkviljans förverkligande 
respektive opartiskhet i myndighetsutövningen kan gå till de lagar som i olika 
mån ägnats åt att understryka dessa värden i relation till något mer konkreta 
frågeställningar. Det fi nns dock inte heller i dessa lagrum någon vägledning till 
hur de olika värden regeringsformen identifi erar ska rangordnas inbördes i de 
fall de kan uppfattas stå i konfl ikt med varandra. 

Så långt kan vi sluta oss till att regeringens handlingsprogram En förvaltning 
i medborgarnas tjänst trots sin position i policyhierarkin är vagt formulerat; att i medborgarnas tjänst trots sin position i policyhierarkin är vagt formulerat; att i medborgarnas tjänst
den proposition handlingsprogrammet ska vara en konkretisering av paradox-
alt nog kan betraktas som mer utförlig och konkret än handlingsprogrammet, 
samt att denna högre precisionsgrad fortfarande lämnar ett inte oväsentligt 
utrymme för tolkningar av förvaltningsetikens innehåll, till exempel vad gäller 
olika värden inbördes rangordning. Ett icke obetydligt tolkningsutrymme har 
därmed lämnats till tjänstemännens avgörande i ett ständigt pågående samtal 
om en gemensam förvaltningsetisk utgångspunkt. Jag har också konstaterat att 
ett sådant tolkningsutrymme inte behöver uppfattas som positivt ur en demo-
kratisk synvinkel.

Varför etik och varför nu? 
Givet de slutsatser vi dragit ovan, varför envisas statsmakterna med att kräva 
att statstjänstemän låter sig styras av ett ”etiskt förhållningssätt som väcker 
respekt”? Och varför avstår regering och riksdag från att med precision identi-
fi era innehållet i den gemensamma etiska utgångspunkten? På dessa punkter 
har jag inte tillgång till tillräckliga belägg för att leverera säkra slutsatser, men 
vågar mig på en gissning. 

Någon politisk strid om förvaltningsetiken utkämpades inte vid det senaste 
stora förvaltningspolitiska beslutet 1998, och har heller inte förekommit sedan 
dess. Vidgar vi perspektivet från etiken till att innefatta också andra idéer om 
hur förvaltningen ska styras ser vi att de verktyg som diskuterats som önskvärda 
kvantitativt sett blivit fl er och kvalitativt sett mindre precisa det senaste decen-
niet. Under samma tidsperiod har den politiska enigheten i förvaltningspolitiska 
frågor blivit i det närmaste total. Låt oss se närmare på denna intressanta sam-
variation, den mellan vaghet och enighet.
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arbete eller utbildning. Kruxet är förstås att resurser alltid är begränsade och 
att, till exempel, en individs frihet kan inkräkta på en annan individs välfärd. 
Den tjänsteman som vänder sig till regeringsformen får alltså å ena sidan en 
uppräkning av centrala utgångspunkter för den offentliga maktutövningen, 
men å den andra ingen närmare vägledning i hur dessa ska vägas mot varandra 
i varje specifi kt ärende. I en sådan situation kan tjänstemannen bli passiv, göra 
en egen avvägning eller söka någon annans tolkning. Detta tolkningsutrymme 
och hur det används får konsekvenser för hur och i vilken mån folkviljan för-
verkligas. Och som jag påpekat ovan kan vi som demokrater ifrågasätta när ett 
sådant tolkningsutrymme ska tillfalla den enskilde tjänstemannen.

Ett tolkningsutrymme kan också uppstå om olika lagar ger uttryck för olika 
principer. Lag är dock alltid underordnad grundlag, och regeringsformen för-
bjuder myndigheterna (och indirekt tjänstemännen) att tillämpa lagar som står 
i uppenbar strid med grundlagen (RF 11:14). Det är således tjänstemannens 
skyldighet att i dessa fall vägra lyda en rättsregel, att stå upp för överordnade 
värden. Vad som ska menas med ”uppenbar” är dock inte uppenbart (!) och 
detta, det så kallade uppenbarhetsrekvisitet, är ständigt ifrågasatt och omdis-
kuterat (Wockelberg, 2003).

Låt oss så se närmare på de lagar regering och riksdag pekar ut som bärare 
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tjänstemannen åläggs att självmant uppmärksamma sin ”opartiskhet”. Vidare 
kan förvaltningslagens upptagenhet vid service tolkas i termer av det medbor-
garuppdrag som regeringen fokuserat. Den reglerade tillgängligheten, skyldig-
heten att motivera beslut och på olika sätt underlätta den enskildes kontakter 
med den offentliga makten bör rimligen förstås som en markering av att tjäns-
temännen – trots sin makt att avgöra ärenden som rör enskildas liv på olika sätt 
– i princip är att betrakta som medborgarnas tjänare och inte som representan-
ter för ”överheten” (förvaltningslagen, SFS 1986:223). 

Lagen om offentlig anställning (SFS 1994:260) kan tolkas på ett liknande sätt 
som förvaltningslagen. Här återkommer regeringsformens idéer om värdet av 
opartiskhet, konkret som en reglering av tjänstemännens bisysslor. Vidare kan 
vi förstå regleringarna av tjänstemännens ansvar och strejkrätt som motiverade 
av den viktiga roll de har i förverkligandet av folkviljan. Preciserade ”straff” för 
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borgarnas tjänare inte får missbrukas (lagen om offentlig anställning, SFS 
1994:260). I brottsbalken regleras tjänstefel och mutbrott, och vi kan åter känna 
igen de grundläggande idéerna om den särskilda ”plikt” den offentliga tjänsten 
innebär och kravet på opartiskhet i myndighetsutövningen (brottsbalken SFS 
1962:700).
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den proposition handlingsprogrammet ska vara en konkretisering av paradox-
alt nog kan betraktas som mer utförlig och konkret än handlingsprogrammet, 
samt att denna högre precisionsgrad fortfarande lämnar ett inte oväsentligt 
utrymme för tolkningar av förvaltningsetikens innehåll, till exempel vad gäller 
olika värden inbördes rangordning. Ett icke obetydligt tolkningsutrymme har 
därmed lämnats till tjänstemännens avgörande i ett ständigt pågående samtal 
om en gemensam förvaltningsetisk utgångspunkt. Jag har också konstaterat att 
ett sådant tolkningsutrymme inte behöver uppfattas som positivt ur en demo-
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respekt”? Och varför avstår regering och riksdag från att med precision identi-
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har jag inte tillgång till tillräckliga belägg för att leverera säkra slutsatser, men 
vågar mig på en gissning. 
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kvantitativt sett blivit fl er och kvalitativt sett mindre precisa det senaste decen-
niet. Under samma tidsperiod har den politiska enigheten i förvaltningspolitiska 
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hur 1970- och 1980-talens relativt polariserade debatt om frågor som den 
offentliga tjänstens villkor; formella och informella styrmedel, ledningsmodel-
ler för statliga myndigheter och myndigheternas självständighet efter det så 
kallade verksledningsbeslutet 1987 övergick i stor enighet om förvaltningspoli-
tiska mål och medel. Partiernas listor över vad de anser vara legitima och prak-
tiskt användbara styrningsverktyg är i dag i det närmaste identiska och längre 
än vad de varit under den demokratiska eran. Förvaltningspolitiska reformer 
accepteras ofta av samtliga partier. En återkommande uppfattning är att sedan 
länge etablerade svenska lösningar på styrningsproblemen är bra – några av 
dem kanske till och med bäst i världen! De kan och bör behållas även om nya 
styrningsrelationer uppstår, till exempel i och med EU-samarbetet, och när nya 
verktyg, som mål- och resultatstyrningen, introduceras (Wockelberg, 2003).

En rimlig gissning är att enigheten om förvaltningspolitiken åtminstone del-
vis är beroende av dess brist på precision. Det är lättare att vara ense om vaga 
principer än om precisa. Den som utgår från ett politiskt perspektiv på idéut-
vecklingen bör dock fråga sig varför inget parti tar chansen att börja ställa job-
biga frågor om de olika förvaltningspolitiska idéernas innehåll och inbördes 
rangordning. Ett svar kan vara att förvaltningsfrågor är lågt prioriterade av alla 
partier, möjligen för att de i samtida debatt betraktas som tekniska lösningar 
på tekniska problem och inte som centrala i förhållande till demokratin eller till 
politiskt ”heta” frågor som arbetslösheten eller välfärdsproduktionen. Vi vet 
dock att debatten tidvis har sett annorlunda ut, att förvaltningspolitiken då och 
då utsatts för en konstitutionell analys och/eller betraktats som viktig i förhål-
lande till den politiska dagordningens olika sakfrågor (Wockelberg, 2003). 

Partierna verkar alltså vid vissa tidpunkter välja att tona ned eller ignorera 
förvaltningspolitiska reformers författningspolitiska relevans. Betraktar vi detta 
beteende som resultatet av en strategisk kalkyl förväntar vi oss att partier reso-
nerar annorlunda beroende på om de är i regeringsställning eller inte (Moe, 
1989). Regeringspartier föredrar enligt detta synsätt få och vaga regler för hur 
de ska styra förvaltningen och prioriterar fl exibilitet. De vill kunna välja verk-
tyg och modeller från fall till fall i hopp om att maximera sin handlingskraft. 
Oppositionspartier tänker tvärtom, de vill begränsa och binda regeringsmak-
tens styrnings- och därmed handlingsmöjligheter. Enligt detta perspektiv för-
väntar vi oss att ju fl er partier som utövar regeringsmakten, samarbetar med 
regeringspartier eller tror sig bli regeringsinnehavare inom kort, desto större 
kommer uppslutningen att bli kring vaga, fl exibla idéer. 

De svenska riksdagspartiernas nuvarande förvaltningspolitiska enighet rör 
intressant nog just principen att verksamhetens art och regeringens styrnings-
behov i olika fall bör bestämma val av verktyg och graden av styrning. Regering-
en bör alltså inte vara bunden till i förväg preciserade modeller för politikens 
implementering. I några förvaltningspolitiska frågor kan vi datera enigheten om 

fl exibilitetens princip till åren i 1990-talets början, det vill säga till en period av 
regeringsskiften (Wockelberg, 2003). 

Om den strategiska tolkning jag just föreslagit av den förvaltningspolitiska 
utvecklingen är rimlig innebär det att idén om en gemensam ”förvaltningsetisk” 
utgångspunkt i ett annat politiskt läge kan utmanas, att krav på preciseringar annat politiskt läge kan utmanas, att krav på preciseringar annat
kan ställas eller förslag lämnas på vilka värden som bör prioriteras framför andra. 
Några av riksdagspartierna har vid olika tidpunkter lanserat delvis andra idéer 
om förvaltningsetikens innehåll och om metoder för att tillämpa den i praktiken. 
I mitten av 1980-talet föreslog till exempel vänsterpartiet kommunisterna (vpk) 
att den nya förvaltningslagen borde innehålla en ”humanparagraf” syftande 
till att motverka ”formalism”. Tjänstemännen skulle ges uppdraget att verka för 
medborgarnas bästa. Ett bästa som preciserades i termer av materiell rättvisa, 
hänsyn till det personliga fallets särart och till medborgarens ”verkliga sociala 
och mänskliga behov” (Motion 1983/84:336, vpk). Om lagen stod i strid med 
medborgarnas bästa erbjöd humanparagrafen tjänstemännen en nödbroms, en 
legitim grund för att hävda en sann folkvilja, oavsett om den kom till uttryck i 
aktuell lagstiftning eller ej. Idén om en ”nödbroms” har också diskuterats av 
kristdemokraterna (kd). Vad gäller etikens innehåll har man då inte formulerat 
sig med någon större precision utan hänvisat till behovet av ”sunt förnuft” i 
myndighetsutövningen. Vid åtminstone ett tillfälle har dock kristdemokraterna 
problematiserat nödbromsidén i förhållande till den formella styrnings- och 
ansvarskedjan och drog då slutsatsen att tjänstemännen inte fi ck obstruera 
demokratiskt fattade beslut utan snarare skulle ha rätten att vända sig uppåt i 
hierarkin med ”påpekanden”. På så sätt skulle information om problem i lag-
stiftningen till sist kunna nå lagstiftaren (Motion 1994/95:K223, kd). Också 
miljöpartiet har diskuterat behovet av ”etiska begränsningar” av tjänstemän-
nens tolkningsutrymme och i dessa sammanhang argumenterat för en särskild 
nämnd för information och bevakning av etiska gränsdragningar (Motion 
1989/90:Ju 612; 1989/90:K813; 1990/91:K223). Idén om att överlåta etiska 
frågor till ett ”ständigt pågående samtal” på myndighetsnivån har alltså inte 
alltid varit den allenarådande.

Det är inte självklart att regeringens val att inte presentera en etisk kod i ett 
samlat dokument kommer att stå oemotsagt för evig framtid. Exempel på etiska 
koder i olika sektorer och verksamheter diskuteras ofta. Alla upptänkliga aktivi-
teter ska numera skärskådas ur en etisk synvinkel och förses med ett etiskt råd. 

Det är inte bara väl avgränsade verksamhetsområden som utrustas med sam-
lade etiska koder. Vi kan också fi nna exempel på stater som anammat metoden 
med särskilda policydokument för förvaltningsetiken. Till exempel har tjänste-
män i Finland nu tillgång till en skrift där de grundläggande värden som ska 
prägla både myndighetsutövning och arbetsklimat presenteras samlat (Värden 
i vardagen – tjänstemannens etik. Statsförvaltningens handbok, www.vm.fi /
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hur 1970- och 1980-talens relativt polariserade debatt om frågor som den 
offentliga tjänstens villkor; formella och informella styrmedel, ledningsmodel-
ler för statliga myndigheter och myndigheternas självständighet efter det så 
kallade verksledningsbeslutet 1987 övergick i stor enighet om förvaltningspoli-
tiska mål och medel. Partiernas listor över vad de anser vara legitima och prak-
tiskt användbara styrningsverktyg är i dag i det närmaste identiska och längre 
än vad de varit under den demokratiska eran. Förvaltningspolitiska reformer 
accepteras ofta av samtliga partier. En återkommande uppfattning är att sedan 
länge etablerade svenska lösningar på styrningsproblemen är bra – några av 
dem kanske till och med bäst i världen! De kan och bör behållas även om nya 
styrningsrelationer uppstår, till exempel i och med EU-samarbetet, och när nya 
verktyg, som mål- och resultatstyrningen, introduceras (Wockelberg, 2003).

En rimlig gissning är att enigheten om förvaltningspolitiken åtminstone del-
vis är beroende av dess brist på precision. Det är lättare att vara ense om vaga 
principer än om precisa. Den som utgår från ett politiskt perspektiv på idéut-
vecklingen bör dock fråga sig varför inget parti tar chansen att börja ställa job-
biga frågor om de olika förvaltningspolitiska idéernas innehåll och inbördes 
rangordning. Ett svar kan vara att förvaltningsfrågor är lågt prioriterade av alla 
partier, möjligen för att de i samtida debatt betraktas som tekniska lösningar 
på tekniska problem och inte som centrala i förhållande till demokratin eller till 
politiskt ”heta” frågor som arbetslösheten eller välfärdsproduktionen. Vi vet 
dock att debatten tidvis har sett annorlunda ut, att förvaltningspolitiken då och 
då utsatts för en konstitutionell analys och/eller betraktats som viktig i förhål-
lande till den politiska dagordningens olika sakfrågor (Wockelberg, 2003). 

Partierna verkar alltså vid vissa tidpunkter välja att tona ned eller ignorera 
förvaltningspolitiska reformers författningspolitiska relevans. Betraktar vi detta 
beteende som resultatet av en strategisk kalkyl förväntar vi oss att partier reso-
nerar annorlunda beroende på om de är i regeringsställning eller inte (Moe, 
1989). Regeringspartier föredrar enligt detta synsätt få och vaga regler för hur 
de ska styra förvaltningen och prioriterar fl exibilitet. De vill kunna välja verk-
tyg och modeller från fall till fall i hopp om att maximera sin handlingskraft. 
Oppositionspartier tänker tvärtom, de vill begränsa och binda regeringsmak-
tens styrnings- och därmed handlingsmöjligheter. Enligt detta perspektiv för-
väntar vi oss att ju fl er partier som utövar regeringsmakten, samarbetar med 
regeringspartier eller tror sig bli regeringsinnehavare inom kort, desto större 
kommer uppslutningen att bli kring vaga, fl exibla idéer. 

De svenska riksdagspartiernas nuvarande förvaltningspolitiska enighet rör 
intressant nog just principen att verksamhetens art och regeringens styrnings-
behov i olika fall bör bestämma val av verktyg och graden av styrning. Regering-
en bör alltså inte vara bunden till i förväg preciserade modeller för politikens 
implementering. I några förvaltningspolitiska frågor kan vi datera enigheten om 

fl exibilitetens princip till åren i 1990-talets början, det vill säga till en period av 
regeringsskiften (Wockelberg, 2003). 
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medborgarnas bästa. Ett bästa som preciserades i termer av materiell rättvisa, 
hänsyn till det personliga fallets särart och till medborgarens ”verkliga sociala 
och mänskliga behov” (Motion 1983/84:336, vpk). Om lagen stod i strid med 
medborgarnas bästa erbjöd humanparagrafen tjänstemännen en nödbroms, en 
legitim grund för att hävda en sann folkvilja, oavsett om den kom till uttryck i 
aktuell lagstiftning eller ej. Idén om en ”nödbroms” har också diskuterats av 
kristdemokraterna (kd). Vad gäller etikens innehåll har man då inte formulerat 
sig med någon större precision utan hänvisat till behovet av ”sunt förnuft” i 
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tiedostot/pdf/sv/91383.pdf, 2005-06-20). Ett annat exempel är den brittiska 
Civil Service Management Code, vars underavdelning The Civil Service Code
slår fast de värderingar statstjänstemännen ska arbeta i enlighet med (The Civil 
Service Code, www.cabinetoffi ce.gov.uk/propriety_and_ethics/civil_servive/
civil_service_code.asp, 2005-06-17).

Klokare men inte gladare?
Kanske blir statsvetarstudenter och andra intresserade klokare av att betrakta 
förvaltningspolitiska frågor ur ett politiskt perspektiv. Det är samtidigt uppen-
bart att när vi funderar över etikens innehåll och användbarhet ur ett politiskt 
perspektiv uppstår fl er frågor än svar. De eventuella förklaringarna till förvalt-
ningspolitikens, och förvaltningsetikens, brist på precision som diskuterats här 
hjälper inte den statstjänsteman vars skyldighet det är att försöka förstå vad 
statsmakterna förväntar sig och att anpassa sitt agerande därefter. De hjälper 
heller inte de medborgare som bryr sig om hur villkoren för tjänstemännens 
agerande är formulerade, eller som till och med vill utöva sin rätt att på demo-
kratisk grund påverka dessa. En etisk grund som inte formulerats av oss med-
borgare utan för oss kan utgöra ett demokratiskt problem.

Den metod riksdag och regering har valt för att implementera en gemensam 
etisk utgångspunkt för den offentliga maktutövningen är main streaming. Lite 
svepande kan vi defi niera metoden som att det alltid är allas ansvar att imple-
mentera en – ofta vag – princip, att arbeta i enlighet med ett visst värde och/eller 
mot ett visst mål. Metoden har några inneboende svagheter. En är att allas 
ansvar riskerar att bli ingens ansvar. En annan, som kan följa av den första, är 
att avsaknaden av precision i styrningen kan resultera i spretiga eller motstridiga 
”lokala” tolkningar av värden som var tänkta att verka sammanhållande. 

Ingen lag och inget kontrollsystem kan garantera ett önskvärt beteende hos 
samtliga tjänstemän. Insikten om att tjänstemän har eller kan komma i besitt-
ning av makt som kan missbrukas möts i en demokrati av olika idéer om styr-
ning. Idén om en etisk grund, som en utgångspunkt eller en nödbroms, när en 
förhoppning om att självbehärskning kan stimuleras hos den som utövar makt. 
Som för alla andra styrsignaler gäller dock att vaghet eller mångtydighet kan få 
negativa konsekvenser. En sådan kan vara att tjänstemän utnyttjar det tolk-
ningsutrymme som uppstår för att ”välja fritt” mellan motstridiga värden när 
han eller hon ska legitimera ett agerande. Rangordningen mellan de värden som 
är grunden för vårt styrelseskick avgörs då av andra än medborgarna och de folk-
valda. Ett annat, kanske mer överhängande problem, är att vaghet och mångty-
dighet resulterar i att värden som bör vara centrala blir perifera eller ignorerade, 
i tjänstemännens medvetande och i maktutövningen i stort. 
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