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1. Inledning, syfte och frågeställning 

 

1.1 Inledning  

Den opolitiska tjänstemannen behöver i den demokratiska styrkedjan ta hänsyn till flera krav 

samtidigt. Det ingår att vara lojal mot överordnande, lyda lagen och visa hänsyn mot 

medborgare. Kraven är inte nya utan har funnits med lika länge som lagar och lojalitet utgjort 

basen för offentlig förvaltning. De flesta tjänstemän som arbetar i den offentliga sektorn 

kommer någon gång att ställas inför en värdekonflikt där några av dessa krav ställs mot 

varandra. Vad bör man som tjänsteman göra då? I den statliga värdegrunden finns det inte något 

specifikt svar på den frågan utan det är upp till varje statsanställd att göra en egen etisk 

bedömning (Statskontoret, 2018, 7). Men vad händer om tjänstemännen i synen på sin roll 

kommer fram till olika tolkningar av dessa krav? Det så kallade tjänstemannauppropet är ett 

konkret exempel där dessa frågor ställs på sin spets.  

 

Den 24 september 2018 valde 261 opolitiskt anställda tjänstemän på olika departement i 

Regeringskansliet att underteckna ett mejl som skickades till Regeringskansliets 

förvaltningschef. I mejlet framgår det att frågor kring Regeringskansliets värdegrund och policy 

inom mångfald och ickediskriminering har väckts i samband med att ett regeringsunderlag är 

påväg att röstas igenom. En fråga i mejlet är om "lojalitetsplikten gentemot regeringen och 

arbetsgivaren RK skulle stå i konflikt med regeringsformens bestämmelse om människors lika 

värde, skydd mot diskriminering eller RK:s medarbetarpolicy jämte plan för lika rättigheter och 

möjligheter - vad har företräde?" (bilaga B). Den första förfrågningen om att ställa sig bakom 

mejlet skickades ut två dagar innan, den 22 sep, till totalt 240 tjänstemän. I det mejlet framgick 

det också att personen i fråga gärna fick vidarebefordra till kollegor som kunde tänkas vara 

intresserade (bilaga A). I media fick händelsen namnet tjänstemannauppropet eller UD-

uppropet. Jag har valt att benämna händelsen som tjänstemannauppropet i min studie då de som 

skrivit under arbetar på flera olika departement. Även om många ställde sig bakom uppropet så 

var det desto fler tjänstemän som valde att inte göra det. Jag kommer i denna studie att försöka  

synliggöra och beskriva olika motiveringar, både från tjänstemän som valde att skriva under 

och tjänstemän som valde att inte skriver under mejlet i fråga.  

 

1.2 Syfte & Frågeställning 

Den här uppsatsen behandlar opolitiska tjänstemän på Regeringskansliet och deras syn på det 

så kallade tjänstemannauppropet i september 2018. Syftet är att undersöka hur tjänstemän på 

Regeringskansliet motiverar sitt ställningstagande att skriva under, eller inte skriva under 

uppropet och hur dessa motiv kan förstås. För att undersöka detta kommer deras motiveringar, 

baserat på en intervjuundersökning med sex tjänstemän, att knytas an till fyra olika idealtyper. 

Typerna har konstruerats med inspiration från Lennart Lundquists modell "Ämbetsmannens 

etiska grundrelationer", som beskriver de relationer tjänstemän har att förhålla sig till i sitt 

arbete (Lundquist, 2014, 118). Jag har i mitt teoretiska avsnitt utvecklat en modell som sätter 

tjänstemannen i relation till förvaltningsetiken, samhällsmedlemmar, regeringen och kollegor. 

Genom att knyta tjänstemännens motiveringar till dessa idealtyper avser studien att synliggöra 

hur deras agerande kan förstås. Det är på så sätt en beskrivande studie som avser att ge svar på 
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hur tjänstemännen motiverar sina beslut (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 

2017, 37). Följande frågeställning kommer att vägleda studien: 

 

Hur kan opolitiska tjänstemäns beslut att ställa sig bakom eller inte ställa sig bakom 

tjänstemannauppropet förstås utifrån de relationer tjänstemannen har att förhålla sig till i sitt 

arbete på Regeringskansliet? 

 

Syftet med studien kan motiveras utifrån både en inomvetenskaplig och utomvetenskaplig 

relevans. Det inomvetenskapliga kriteriet är att studien ska uppfylla kumulativitet, det vill säga 

ge ett bidrag till redan existerande forskning (Teorell & Svensson, 2016, 18). Dels har ingen 

liknande forskningsfråga ställts och dels har det bedrivits ganska lite forskning om 

Regeringskansliet och dess tjänstemän (SCORE, 2016). Det har tagits fram ett flertal empiriska 

forskningspublikationer med fokus på Regeringskansliet men då främst på organisationens 

utveckling, statsrådens staber eller högre uppsatta tjänstemän med direkt kontakt med politiker. 

Denna studie kan istället bidra med att beskriva hur ett antal tjänstemän på Regeringskansliet 

resonerar kring tjänstemannarollen samt hur de motiverar sina beslut i en konkret situation, i 

det här fallet tjänstemannauppropet. Studien kan även motiveras utifrån en utomvetenskaplig 

relevans som innebär att ämnet ska vara intressant för omvärlden och inte bara för 

forskningsfältet (Teorell & Svensson, 2016, 18). Tjänstemannauppropet blev snabbt ett 

omdebatterat ämne i massmedia men inte av tjänstemännen i fråga. Min studie kan därför ge 

en ökad förståelse över hur tjänstemännen mer utförligt resonerade kring att skriva på eller inte. 

En sådan förståelse har betydelse då tjänstemännens arbete på Regeringskansliet är 

betydelsefullt för politikens utformning vilken i sin tur påverkar många människors liv.  

 

2. Bakgrund 

För att förstå studiens kontext kommer en kort beskrivning ges av Regeringskansliet som 

organisation. Därefter kommer en övergripande sammanfattning av Regeringskansliets 

värdegrund och medarbetarpolicy presenteras. Frågor kring värdegrunden och 

medarbetarpolicyn tas upp i det mejl som skickades till Regeringskansliets förvaltningschef och 

det kan därför vara bra att förtydliga vad de innehåller. Till sist kommer en kort beskrivning 

ges av tjänstemannauppropet och dess händelseförlopp.  

 

2.1 Regeringskansliets verksamhet & dess opolitiska tjänstemän 

"Regeringskansliets är en myndighet som har i uppdrag att stödja regeringen att styra riket och 

förverkliga sin politik" (Regeringskansliet, 2006). Statsministern är chef över myndigheten och 

de 4800 anställda, varav runt 200 är politiskt tillsatta och resten opolitiska tjänstemän. 

Regeringskansliet består av Statsrådsberedningen, Förvaltningsavdelningen och i dagsläget tio 

departement (Regeringskansliet, 2019). I min studie står de olika departementen i fokus och 

framförallt utrikesdepartementet, där majoriteten av de som skrev på brevet hade sin 

anställning. Varje departement består av två olika delar: en politisk ledning med statsråd och 

olika typer av politiskt tillsatta tjänstemän och en tjänstemannastab med olika typer av 

opolitiska tjänstemän som, till skillnad från de politiskt tillsatta, stannar kvar vid ett 

regeringsskifte (Premfors & Sundström, 2007, 48). Tidigare forskning beskriver 
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Regeringskansliet som en unik organisation som inte kan jämföras med andra svenska 

myndigheter eller organisationer. Regeringskansliet utmärker sig främst av att det är 

regeringens egen stabsmyndighet som förväntas styras av politikerna i direkt mening, till 

skillnad från resterande myndigheter. Regeringskansliet är på så sätt styrd av politiker som inte 

nödvändigtvis är experter på de sakfrågor som de ansvarar för (Ullström, 2011, 40). 

 

2.2 Den statliga värdegrunden och Regeringskansliets medarbetarpolicy  

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställa riktar sig till alla myndigheter i Sverige 

och därmed även till Regeringskansliets medarbetare. Värdegrunden uppdaterades senast 2013 

och är en sammanfattning av de grundläggande rättsliga principerna för statsförvaltningen. De 

värderingar som uttryckts i de grundlagsfästa principerna är enligt värdegrunden ledstjärnan för 

en god förvaltning. Värdegrunden tar upp frågor och svar kring hur tjänstemän ska förhålla sig 

till demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för lika värde, frihet och 

värdighet samt effektivitet och service (Värdegrundsdelegationen, 2013, 1-3). 

Regeringskansliet har utöver värdegrunden en egen medarbetarpolicy för alla anställda, oavsett 

arbetsuppgifter. Den förtydligar de förväntningar som finns på tjänstemannen, bl.a. att ge stöd 

och service till regeringen och att vara flexibel i sin roll då verksamheten ständigt påverkas av 

samhällsförändringar och politiska förutsättningar. Som medarbetare bör man stå för 

professionalism, kunskap, kontinuitet och ett etiskt förhållningssätt. Medarbetarpolicyn betonar 

även att Regeringskansliet ska vara fri från diskriminering och ge alla medarbetare lika 

möjligheter utifrån olika individuella förutsättningar (Regeringskansliet, 2006).  

 

2.3 Tjänstemannauppropet 

Den 22 september 2018 skickades ett mejl ut till över 200 tjänstemän på Regeringskansliet, 

med en inbjudan om att ansluta sig till ett brev som tar upp frågor kring Regeringskansliets 

värdegrund. Den övergripande frågan var om RK:s värdegrund och mångfaldspolicy står fast, 

oavsett regering eller regeringsunderlag. I detta mejl hade nitton opolitiska tjänstemän 

undertecknat sitt namn och det var öppet för varje opolitisk tjänsteman att ansluta sig och 

vidarebefordra till övriga kollegor. I det första mejlet till resterande kollegor på RK betonas att 

"det är ett opolitiskt initiativ som vi företar strikt som RK-anställda, opolitiska tjänstemän och 

medarbetare, och inte i någon kapacitet kopplad till befattning eller ansvar" (bilaga A). Det 

slutgiltiga mejlet till förvaltningschefen skickades den 24e september och tjänstemännen hade 

därför två dagar på sig att underteckna med sitt namn (bilaga B). Följande frågor ställdes i det 

slutgiltiga mejlet:  

 

1. Kan RK som arbetsgivare garantera att nästa regering eller regeringsunderlag inte kommer att 

urholka RK:s värdegrund och policys inom mångfald och icke-diskriminering? Står dessa policys 

fast oavsett regering eller regeringsunderlag? 

2. Om lojalitetsplikten gentemot regeringen och arbetsgivaren RK skulle stå i konflikt med 

regeringsformens bestämmelse om människors lika värde, skydd mot diskriminering eller RK:s 

medarbetarpolicy jämte plan för lika rättigheter och möjligheter – vad har företräde? 

3. Vad innebär det för tjänstemännens möjlighet att företräda Regeringskansliet, eller Sverige i 

utlandet, om företrädare för regeringen och/eller partier i regeringsunderlaget menar att vissa 

tjänstemän med hänsyn till deras bakgrund – t.ex. judar, samer eller muslimer – inte är ”svenskar”? 
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4. Kan RK som arbetsgivare garantera att den psykosociala och övriga arbetsmiljön inte påverkas 

menligt för RK:s tjänstemän och andra medarbetare, ifall företrädare för regeringen och/eller partier 

i regeringsunderlaget menar att vissa RK-medarbetare, med hänsyn till deras bakgrund, inte är 

”svenskar”? 

(Bilaga B) 

 

Media snappade upp utskicket på bara en dag och det blev snabbt ett omdiskuterat ämne, där 

både journalister, politiker och statsvetare deltog i debatten. Den kritik som formulerades 

handlade framförallt om att brevet kunde uppfattas som ett förtida motstånd mot en Allians- 

eller Moderatledd regering med eventuellt stöd från SD (Gummesson, 2018). Statsvetaren 

Magnus Erlandsson uttalade sig i en artikel och tolkade brevet som en markering mot 

Sverigedemokraterna i första hand. Han menade att det inte finns något formellt hinder för att 

som tjänsteman belysa dessa frågor men att det kan vara för tidigt väckt och svårt för 

Förvaltningschefen att ge svar på något som ännu inte har skett (Jakobson, 2018).  

 

3. Tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer tidigare forskning relaterat till mitt studie att presenteras. Först mer 

generell forskning inom offentlig förvaltning, sedan forskning som mer specifikt bedrivits kring 

Regeringskansliet och till sist forskning inom förvaltningsetik. Tidigare forskning kommer 

även ligga till grund för mitt teoretiska ramverk i nästkommande avsnitt.   

 

3.1 Offentlig förvaltning - tjänstemän och politiker 

Mycket fokus inom statsvetenskaplig forskning har riktats mot den politiska processen i form 

av politiska beslut, men desto mindre mot förvaltningen bakom. En vanlig bild är att förvaltning 

och politik är separerat från varandra men flera forskare problematiserar denna snäva bild och 

menar att förvaltning och politik inte är något som kan eller ens bör särskiljas (Hysing, Olson, 

2012; Lundquist, 2001). Lundquist menar att ämbetsmännens beredning och stöd för att 

verkställa beslut snarare är politikens kärna. Även om inte tjänstemannens uppgift i slutändan 

ligger i att ta beslut, så är det alltid någon inom förvaltningen som har varit med i berednings- 

eller implementeringsprocessen (Lundquist, 2001, 13). Studier av tjänstemän motiveras bl.a. av 

Hysing och Olson som ett viktigt bidrag, då tjänstemän i praktiken tycks ha ett större politiskt 

inflytande än vad de bör ha i förhållande till den demokratiska normen. Dilemmat mellan 

demokrati och byråkrati och mellan demokrativärden och effektivitetsvärden har beskrivits som 

centrala spänningsförhållanden vilka förtjänar mer uppmärksamhet både i debatten och inom 

forskningen (Hysing, Olson, 2013, 10).  

 

Tidigare forskning inom offentlig förvaltning fokuserar framförallt på relationen mellan 

tjänstemän och politiker samt huruvida tjänstemannen har en påverkan på den politiska 

processen (Niemann, 2013; Bengtsson, 2012; Westerberg, Nilsson, 2009). Bengtsson beskriver 

i sin avhandling hur kommunala tjänstemän utnyttjar möjligheten till att utöva inflytande över 

politiska processer och hur dessa möjligheter kan uppstå och regleras. Han gör det dels ur ett 

lämplighetslogiskt resonemang där tjänstemannen agerar lämpligt och upprätthåller den 

formella hierarkiska ordningen för att det förväntas av dem och dels ur ett konsekvenslogiskt 

resonemang där tjänstemannen agerar i egenintresse och väljer det alternativ som inte äventyrar 
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politikers förtroende (Bengtsson, 2011, 229-231). Bengtsson presenterar tre idealtyper som 

förtydligar hur relationen mellan tjänstemän och politiker kan se ut i teorin (Bengtsson, 2011, 

41). Min studie syftar inte till att studera denna relation, däremot har mitt teoriavsnitt  inspirerats 

av Bengtssons idealtyper, då jag på liknande sätt har konstruerat idealtyper utifrån tidigare 

forskning inom förvaltning.  

 

3.2 Regeringskansliet och dess anställda  

Även om Regeringskansliet beskrivs som den politiska maktens centrum så har det bedrivits 

relativt lite forskning kring organisationen (SCORE, 2016). Forskning inom området har bl.a. 

undersökt Regeringskansliets förändringar (Erlandsson, 2007; Pierre, Sundström 2009), 

statssekreterares roll och chans till påverkan (Ivarsson Westerberg, 2010) och statsrådens staber 

(Ullström, 2011). Min studie vill rikta ljus på de opolitiskt anställda tjänstemännen på 

Regeringskansliet. Där har andra publikationer varit till hjälp, bl.a. Premfors och Sundströms 

bok om Regeringskansliet för att förstå organisationens kontext (Premfors & Sundström, 2007) 

samt Niemanns avhandling om relationen mellan tjänstemän och politiker (Niemann, 2013).  

 

Niemann har skrivit en avhandling med fokus på Regeringskansliet och dess anställda. I hennes 

doktorsavhandling undersöker hon relationen mellan politiker och högre tjänstemän på 

Regeringskansliet och vilka rollförväntningar respektive grupper har på varandra. Studien 

bygger på två kvalitativa intervjustudier, en under 1970-talet och en under åren 2004-2008, för 

att undersöka om deras rollförväntningar har förändrats med tiden (Niemann, 2013, 12-13) 

Hennes studie kan framförallt hjälpa mig att förstå relationen mellan tjänstemän och politiker. 

Där har Niemanns studie exempelvis hjälpt mig att förstå hur tjänstemän ser på lojalitet 

gentemot sin överordnade och ansvarsfördelningen mellan tjänstemän och politiker. Till 

skillnad från Niemann som har intervjuat både statsråd, statssekreterare och tjänsteman har jag 

valt att intervjua tjänstemän och deras perspektiv står därför i fokus.  

 

Resultatet i Niemanns studie visar att rollförväntningarna mellan tjänstemän och politiker har 

varit relativt stabila under dessa trettio år och att förväntningarna delvis bygger på normer 

såsom förtroende, delegering och nära samverkan. Tjänstemän förväntas ge både sakliga och 

politiska råd och inte enbart fungera som "ja-sägare" till politiker (Niemann, 2013, 266). 

Arbetet inom Regeringskansliets olika departement ses som ett lagarbete även om politiker och 

tjänstemän antar olika roller. En ömsesidig förväntan är att politiker tar ansvar för alla 

handlingar och beslut, även de som tjänstemannen utför, medan tjänstemän erbjuder politiker 

expertis och trygghet. Även om relationen mellan tjänstemän och politiker är relativt informell 

finns också en mer passiv hierarki, där politikerna är mer överlägsna. Tjänstemännen anpassar 

sig mer till politikerna, även om de också kan ge vägledning till hur politiker bör bete sig på 

arbetsplatsen. Normalt sett verkar deras relationer präglas av samarbete och beroende av 

varandra. Om politiker och tjänstemän däremot inte agerar enligt normerna är  sannolikhet 

större att konflikter uppstår (Niemann, 2013, 267).  

 

Premfors och Sundströms bok "Regeringskansliet" har liksom Niemanns studie, gjorts inom 

ramen för forskningsprojektet REKO - Regeringskansliet och samhällets organisering 

(SCORE, 2016). Boken berör bl.a. Regeringskansliets utveckling och framtid, vilka som arbetar 
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där samt relationen mellan politiker och tjänstemän. Både enkätundersökningar och intervjuer 

med tjänstemän och politiker har använts som material till boken, där opolitiska tjänstemän mer 

specifikt i enkäter, bl.a. fått uttala sig om vilka arbetsuppgifter som ingår i deras tjänsteutövning 

på Regeringskansliet. 88 procent svarade att deras arbetsuppgift är att "ta fram beslutsunderlag 

till den politiska ledningen" och 85 procent svarade att "genomföra regeringens politiska 

intentioner och beslut". Författarna i boken skriver att svaren i deras enkätundersökning stärker 

bilden av att tjänstemannarollen präglas av en stark lojalitet med den politiska ledningen 

(Premfors & Sundström, 2007, 130-131).  

 

Samma författare  skriver även om lojalitetens gränser, vilket är högst relevant för min studie. 

Även om tjänstemännen upplever sig vara lojala mot politiker i regeringen så behöver det inte 

betyda att de är helt okritiska eller obenägna att säga ifrån. (Premfors & Sundström, 2007, 142) 

I samma enkätundersökning framgår det också att två tredjedelar av tjänstemännen anser att det 

ingår att "kritiskt granska och ge motbilder till regeringens olika intentioner och beslut". En 

mer hypotetisk fråga ställdes även om tjänstemannen skulle kunna driva en linje inom sitt 

ansvarsområde som var lagenligt men som skulle kunna skada landet märkbart. De flesta, 65 

procent, svarade att man skulle uttrycka sin tveksamhet internt via chefen och 3 procent att de 

lojalt skulle verka för att linjen drevs igenom (Premfors & Sundström, 2007, 143).  

 

3.3 Förvaltningsetik 

Min uppsats berör inte bara forskning om Regeringskansliet utan även mer generella frågor 

kring förvaltningsetik. Lundquist var professor i statsvetenskap och har sedan länge forskat om 

förvaltningsetik, vilket han definierar som "den allmänna etiken som alla offentligt anställda 

bör följa" (Lundquist, 2014, 112). Även om flertalet av Lundquists publikationer är publicerade 

för en tid sedan så fortsätter forskare idag att referera till hans teorier och forskningsbidrag. En 

viktig del för att förstå Lundquists resonemang kring etik i offentlig förvaltning är det offentliga 

etoset, som han normativt argumenterar för. Det som utmärker offentlig sektor är, enligt 

Lundquist, att tjänstemännen bör rätta sig efter både demokrativärden och ekonomivärden, 

vilket tillsammans utgör det offentliga etoset. Ekonomivärdena innebär funktionell rationalitet, 

kostnadseffektivitet och produktivitet medan demokrativärdena innebär politisk demokrati, 

offentlig etik och rättssäkerhet. Ämbetsmännen har som ansvar att se till att dessa värden följs 

och tas i beaktning (Lundquist, 2014, 111). En av Lundquists modeller kommer användas i mitt 

teoretiska avsnitt som beskriver vilka relationer tjänstemannen behöver ha i beaktning i sitt 

arbete.  

 

3.4 Övriga forskningsfält 

Tidigare studier av förvaltningsetik har inte bara kommit från det statsvetenskapliga 

forskningsfältet utan även från psykologin. Iordanis Kavathatzopoulos som är docent i 

psykologi vid Uppsala Universitet har forskat om etik som bl.a. lett till utbildningsprogram 

inom offentliga- och privata sektorn (Kavathatzopoulos, 2005, 43). I "Kan vi lära oss hantera 

moraliska problem?" lyfter han frågor om hur moraliska problem i den offentliga sektorn kan 

lösas. Inom den offentliga sektorn är de flesta överens om att verka för demokrati, rättssäkerhet 

och effektivitet men dessa värden kan trots detta komma i konflikt med varandra. Forskning 

visar att vi inte alltid tänker logiskt, systematiskt och självkritiskt utan att människan gärna 
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hittar genvägar, följer efter gruppen eller gör som tidigare även fast situationen ser annorlunda 

ut (Kavathatzopoulos, 2005, 44-45). Organisationer behöver därför etiska strukturer och 

processer för att hindra och hantera moraliska problem, bl.a. genom etiska koder eller 

utbildningar (Kavathatzopoulos, 2005, 49-51). Kavathatzopoulos resonemang kring gruppetik 

har använts i mitt teoretiska avsnitt som bl.a. berör tjänstemannens relation till kollegor samt 

gruppetik på Regeringskansliet. 

 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Utifrån tidigare forskning har jag lyft olika typer av studier kring Regeringskansliet, 

tjänstemannarollen och förvaltningsetik. Delar av tidigare forskning kommer att ligga till grund 

för mitt teoretiska ramverk. Som tidigare nämnts har tjänstemannarollen studerats på olika sätt 

men desto mindre hur tjänstemannen på Regeringskansliet agerat i konkreta situationer. Jag är 

i min studie inte bara intresserad av hur tjänstemannen resonerar kring tjänstemannarollen 

generellt utan framförallt hur de motiverar sitt beslut i en konkret situationer. Min förhoppning 

är att i någon mån kunna bidra till att fylla denna lucka i forskningsfältet och här har jag valt 

att utgå från det så kallade tjänstemannauppropet.  

 

4. Teoretiskt ramverk  

Mitt teoretiska ramverk kommer att utgå från Lundquist modell - "ämbetsmannens etiska 

grundrelationer" (Lundquist, 2014, 118). För att modellen ska vara applicerbar på min egna 

empiriska studie har jag utvecklat Lundquists modell och utifrån detta konstruerat fyra olika 

idealtyper och ett analysschema (figur 2) med stöd och inspiration från tidigare forskning.  

 

4.1 Tjänstemannens relationer i arbetet 

 

Figur 1. Tjänstemannens relationer i arbetet  

 

För att förstå tjänstemännens motiveringar kring att ställa sig bakom eller inte ställa sig bakom 

tjänstemannauppropet har jag valt att utgå från Lundquists modell - "ämbetsmannens etiska 

grundrelationer" (Lundquist, 2014, 118). Den visar på hur tjänstemannen samtidigt behöver 

lyda lagen, visa hänsyn till samhällsmedlemmar och lojalitet mot överordnade, vilket även den 
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statliga värdegrunden lyfter (Statskontoret, 2018, 7). I det här teoriavsnittet har jag byggt vidare 

på Lundquists modell och konstruerat en ny, som presenteras ovanför (figur 1). Min modell 

skiljer sig från Lundquists på två punkter. För det första har jag bytt ut "lagen" till 

"förvaltningsetiken och lagen". Det skulle nämligen kunna vara så att en tjänsteman 

argumenterar för vikten av att säga ifrån, inte bara när något är olagligt utan också olämpligt 

eller oetiskt. För det andra har jag lagt "kollegor". Lundquist skriver att han för enkelhetensskull 

har bortsett från tjänstemannens relation till kollegor i sin modell (Lundquist, 2001, 16). Den 

relationen är däremot relevant för min studie och jag har därför valt att lägga till den. Det skulle 

nämligen kunna vara så att relationen till kollegor har påverkat tjänstemannen i sitt beslut att 

skriva under mejlet eller inte. 

 

Ovanstående modell som beskriver de relationer tjänstemannen har att förhålla sig till kommer 

att stå till grund för mitt teoretiska ramverk. För att modellen ska vara applicerbar på min egen 

empiri har jag nedanför utvecklat fyra olika idealtyper med stöd och inspiration från tidigare 

forskning. Idealtyperna speglar olika tjänstemannatyper som i teorin värderar en relation högre 

vid en värdekonflikt, när en relation står i motsättning till en annan.  Det är viktigt att poängtera 

att idealtyperna fungerar som en slags renodling av uppfattningar och samhälleliga fenomen 

och därför inte helt och hållet återfinns i verkligheten. Idealtyperna hjälper mig istället att 

karakterisera intervjupersonernas viktigaste motiveringar (Esaiasson et al. 2017, 139-140). Jag 

vill i min studie urskilja tjänstemännens motiveringar, fånga in det mest karaktäristiska och 

analysera i vilken grad dessa motiveringar liknar mina idealtyper. När jag har konstruerat 

idealtyperna har jag utgått från tre frågor för att de ska vara jämförbara och så tydliga som 

möjligt , 1) vad är viktigast? 2) Vem har ansvar? 3) Vart vänder man sig vid osäkerhet? I slutet 

på detta avsnitt kommer min operationalisering i form av ett analysschema presenteras, där 

vardera idealtyp har sammanfattats utifrån frågorna ovan (figur 2). 

 

4.2 Lojalitet mot överordnande - den lojala tjänstemannen 

Denna idealtyp har inspirerats av Hysing och Olsons tjänstemannatyp som beskriver den 

politiserade tjänstemannen samt Niemanns studie över Regeringskansliet. I den politiserade 

tjänstemannens idealtyp eftersträvas en följsam förvaltning där politiker och tjänstemän agerar 

som en enhet, till skillnad från det klassiska idealet där förvaltning och politik är starkt åtskilda 

(Hysing & Olsson, 2012, 56). Till skillnad från den politiserade tjänstemannen i Hysing och 

Olsons idealtyp, färgas den lojala tjänstemannen inte av partipolitiska åsikter. Den lojala 

behöver inte nödvändigtvis sympatisera och alltid hålla med de överordnande, dvs högre chefer 

och regeringen. Tjänstemannen som värderar lojalitet högst anser att det viktigaste i rollen som 

tjänsteman handlar om att ta fram underlag och utreda frågor oavsett vilken regering som har 

makten. En förklaring kan vara att det är betydligt lättare att uppfylla det politikerna önskar då 

det i större utsträckning leder till beröm, uppskattning och möjlig befordran. Det kan även 

minska risken att bli anklagad för att vara alltför byråkratisk och att man motverkar politiken 

och därmed demokratin. Andra forskare har valt att kalla detta "personifiering", då det anses 

bli allt viktigare att politiker trivs med sina tjänstemän (Hysing & Olson, 2012, 56). 

 

Den lojala tjänstemannen kan också argumentera för att vara lojal vid en värdekonflikt, på 

grund av att det i slutändan bör vara politikern som hålls ansvarig om något skulle gå fel. 
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Niemanns studie om tjänstemäns och politikers förväntningar på varandra i Regeringskansliet 

visar att det finns en stark samsyn kring förväntan på att just statsrådet ska vara den som fattar 

de slutgiltiga besluten och hållas ansvarig, oavsett om en tjänsteman gjort fel (Niemann, 2013, 

126-127). Den lojala tjänstemannen skulle därför med större sannolikhet argumentera utifrån 

hierarkiansvarighetslinjen, nämligen att det är ledarna som är ansvariga för organisationens 

handlingar eller kollektivansvarighetslinjen, att alla involverade individer eller att kollektivet 

bär ansvaret. Ingen av dessa linjer placerar alltså inte ut ansvaret på den enskilde tjänstemannen  

(Lundquist, 1988, 152). Om den lojala tjänstemannen ändå skulle känna sig osäker bör den 

"hissa" frågan uppåt, vilket Niemann beskriver som en av flera samordningsmetoder på 

Regeringskansliet. Frågor bör lösas på så låg nivå som möjligt, först mellan tjänstemannen och 

enhetschefen, därefter statssekreteraren och om nödvändigt ända upp till regeringen (Niemann, 

101-102). Den lojala tjänstemannen vill inte i onödan besvära politiker eller högre chefer utan 

vänder sig i första hand till närmsta man.  

 

4.3. Lydnad mot lagen och förvaltningsetiken - den förvaltningsetiska tjänstemannen 

Denna idealtyp har inspirerats av Lundquists resonemang kring förvaltningsetik. Den 

förvaltningsetiske tjänstemannen förnekar inte att lojalitet gentemot myndighetens verksamhet 

är viktigt men vid en värdekonflikt är förvaltningsetiken, vilket är den allmänna etik som alla 

offentligt anställa bör följa, och lagen viktigast. Mer specifikt lyfter Lundquist ett antal 

demokratiska värden som tjänstemannen bör försvara. Substansvärden som innefattar 

jämlikhet, frihet, rättvisa och solidaritet och processvärden som innefattar öppenhet, 

ömsesidighet, diskussion och ansvar (Lundquist, 2014, 124-125). Tjänstemannen kan, då det i 

den gemensamma värdegrunden för de statsanställda står att det inte finns några egentliga 

uttryckliga lagregler om ett lojalitetskrav i ett anställningsförhållande 

(Värdegrundsdelegationen, 2013, 19), bl.a. resonera kring att lagen är tydligare än lojalitet. I 

värdegrunden står det istället att "förvaltningen har ett offentligt etos eller en värdegrund för de 

anställda, som kommer till uttryck i grundlagarna, brottsbalken, förvaltningslagen..." 

(Värdegrundsdelegationen, 2013, 4). Förvaltningsetiken kan inte särskiljas från lagen utan finns 

med "från formuleringar i enskilda lagar till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 

och Europakonventionerna" (Lundquist, 2014, 118). 

 

Vad innebär det då mer precist att vara förvaltningsetisk och varför räcker det inte med att lyda 

lagen? Lundquist skriver att tjänstemän hade kunnat bytas ut till automater om regler och lagar 

var entydiga, men att så inte är fallet. Förvaltningen följer inte normen som ett passivt redskap 

till politiker utan den offentliga verksamheten är politisk betydelsefull och etiken kan därför 

inte uteslutas (Lundquist, 2014, 120). "Bör tjänstemännen alltid lyda politikerna, eller finns det 

situationer där de inte bör lyda?", är en nyckelfråga och här skiljer sig den lojala tjänstemannen 

i högre utsträckning från den förvaltningsetiska tjänstemannen. Den förvaltningsetiska 

tjänstemannen skulle snarare argumentera utifrån personansvarighetslinjen där den enskilde 

tjänstemannen bär ansvar för sina egna handlingar eller brist på handlingar, om personen haft 

insikt eller inte kan tillskrivas okunnighet eller tvång. Här blir det däremot svårt att bestämma 

den enskilde byråkratens andel i en åtgärd som ett kollektiv står för (Lundquist, 1988, 154). Vid 

en värdekonflikt anser den förvaltningsetiska tjänstemannen sig ha ett moraliskt ansvar att säga 

ifrån när makthavare företar sig något som är olagligt, oetiskt eller olämpligt (Lundquist, 2001, 
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17). Vid osäkerhet bör tjänstemannen därför vända sig till högre chefer eller till lagen för att 

kontrollera att allt har gått rätt till.  

 

4.4. Hänsyn mot samhällsmedlemmar - den hänsynstagande tjänstemannen  

Denna idealtyp är inspirerad av Gilligans syn på omsorgsmoral (Gilligan, 1982, se Olofsdotter 

Stensöta, 2014, 146) och av forskning som mer empiriskt har undersökt hur tjänstemän förhåller 

sig till olika typer av etiker. En alternativ moral som har fått ett allt större utrymme inom 

forskning är omsorgsetiken. Inom forskningen var Gilligan en av de som kritiserade 

utvecklingspsykologin för att värdera rättvisemoralen högst, medan en etik som fokuserade på 

relationer och andra människor inte ansågs som en lika utvecklad moral. Gilligan föreslog att 

vi skulle prata om två separata men kompletterande etiker, rättviseetiken och omsorgsetiken. 

Rättviseetiken lägger fokus på opartiskhet och att följa principer, vilket går i linje med både 

den lojala- och förvaltningsetiska tjänstemannen. Omsorgsetiken betonar istället relationer, 

omsorg och medkänsla (Gilligan, 1982, se Olofsdotter Stensöta, 2014, 146), vilket är i linje 

med den hänsynstagande tjänstemannen i denna idealtyp.  

 

De flesta studier på omsorgsetik respektive regeletik har gjorts på frontlinjebyråkrater, vilket 

definieras som tjänstemän med ett relativt stort handlingsutrymme och som interagerar med 

klienter (Thelander, 2018, 21). Tjänstemän på Regeringskansliet kan inte definieras som 

frontlinjebyråkrater men omsorgsetiken kan ändå vara till hjälp för att konstruera min idealtyp. 

Utifrån andra typer av frågor kan jag ta reda på om tjänstemännen förhöll sig mer eller mindre 

till en omsorgsetik. Den hänsynstagande tjänstemannen kan motivera sitt handlande med 

medkänsla för de människor som riskerar att inte bli likabehandlade av en viss politik. Det 

viktigaste i sitt arbete är därför att ta hänsyn till samhällsmedlemmar. Denna person har då haft 

sin ingång i en slags omsorgsetik som värnar om andra människor. Den enskilde tjänstemannen 

har ett eget ansvar att detta uppnås, då det annars riskerar att bortprioriteras. Vid osäkerhet 

vänder sig tjänstemannen till den egna personliga moralen.   

 

4.5 Påverkan från kollegor - den grupporienterade tjänstemannen 

Denna idealtyp är inspirerad av Lundquists resonemang kring gruppetik och Iordanis 

Kavathatzopoulos forskning i etik. Lundquist menar att människan utgår från flera etiska 

system. Bland dessa finns en gruppetik som växer fram i arbetsplatsens korridorer, i lunchrum 

och som kan ta sig i uttryck i en kåranda (Lundquist, 2014, 112). Den grupporienterade 

tjänstemannen låter sig främst influeras av gruppetiken och sina kollegor på arbetsplatsen. 

Kavathatzopoulos forskning kring etisk kompetens kan hjälpa oss att förstå denna idealtyp 

djupare. Han har bl.a. studerat människors förmåga att hantera moraliska problem inom 

offentlig sektor och privata företag. Det är inte bara viktigt för personer att hitta lösningar 

utifrån personliga värderingar och organisations principer utan också lösningar som 

överensstämmer med alla inblandades intressen. Människor tänker inte alltid logiskt, 

systematiskt och självkritiskt vid problemlösningar, speciellt inte svårare moraliska problem. 

Istället hittar människor genvägar, gör som tidigare eller följer efter andra då vi både kan spara 

tid och undvika osäkerhet och ångest (Kavathatzopoulos, 2005, 45). Den grupporienterade 

tjänstemannen i denna idealtyp låter sig på liknande sätt påverkas av kollegornas åsikter och 

intressen.  
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Socialpsykologisk forskning enligt Kavathatzopoulos visar även att människor tenderar att 

gömma sig bakom varandra och bara anstränga sig hälften så mycket i grupp jämfört med när 

de utför en uppgift själva (Kavathatzopoulos, 2005, 47). Den grupporienterade tjänstemannen 

har därför mycket enklare att ta ett beslut tillsammans med ett kollektiv än ensam. Vidare menar 

Kavathatzopoulos att privata åsikter lätt kan polariseras i grupper. Om man själv tycker att 

något är rätt kommer man att tycka att det är mer rätt om man diskuterar det med likasinnade. 

Det är också ett fenomen som kan uppstå i stängda och homogena grupper där personer har 

lättare för att inta en mer extrem position tillsammans (Kavathatzopoulos, 2005, 48). Den 

grupporienterade tjänstemannen låter sig lätt influeras av sina kollegor, speciellt i en homogen 

grupp med en stark kåranda. I fråga om ansvar resonerar tjänstemannen utifrån 

kollektivansvarighetslinjen. I och med att gruppen är så pass fungerar som en enhet, hävdar 

tjänstemannen att alla involverade personer bär ansvaret eller hela kollektivet  (Lundquist, 

2014, 121).  

 

4.6 Operationalisering 

För att mina idealtyper ska vara användbara behöver de operationaliseras, vilket innebär att 

tilldela teoretiska definitioner operationella indikatorer. Det bör finnas en god 

överensstämmelse mellan våra teoretiska definitioner och operationella indikationer så att vi 

verkligen mäter det vi avser att mäta (Esaiasson et al. 2017, 56-57). Mina idealtyper behöver 

alltså vara användbara och innehålla element som är jämförbara med verkligheten. För att 

uppfylla detta kan två kriterier sättas upp. För det första ska idealtyperna vara ömsesidigt 

uteslutande och det ska gå att dra tydliga gränser mellan dem. För det andra måste idealtyperna 

täcka hela materialet där varje intervjuperson ska kunna hänföras till någon eller några av 

idealtyperna. För att kunna placera en tjänsteman i en eller flera idealtyper i analysen är det 

lämpligt att redovisa vilka aspekter av idealtypen som är de mest karaktäristiska (Esaiasson et 

al. 2017, 282-283). För att operationalisera mina idealtyper har jag därför valt att konstruera ett 

analysschema nedanför som sammanfattar idealtypernas viktigaste egenskaper.  

 

  
 

 Vart vänder man sig 

vid osäkerhet? 

    

    

   

 

 

    

Figur 2. Analysschema 
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Idealtyper 
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5. Metod  

I detta avsnitt kommer studiens metodval att presenteras och mer specifikt hur jag har gått till 

väga i mitt urval och genomförandet av intervjuerna.  

 

5.1 Kvalitativ metod av beskrivande karaktär 

I min studie utgår jag från en kvalitativ metod där jag kommer att jämföra för att beskriva 

(Esaiasson et al. 2017, 135). Denna metod lämpar sig för studien, dels för att min frågeställning 

är av beskrivande karaktär och dels för att jag vill jämföra tjänstemännens motiveringar. 

Beskrivande analyser har oftast en ingång i att klassificera verkligheten där den viktigaste 

jämförelsepunkten ligger i någon form av teoretisk konstruktion. I min teoridel presenterar jag 

mitt analysverktyg som jag sedan använder mig av som styrinstrument för vad jag kommer att 

leta efter i min analys. Konstruktionen av ett analysverktyg kan oftast ske genom två olika 

huvudingångar, antingen genom bokstavliga klassindelningar eller idealtypsbaserade 

karaktäriseringar (Esaiasson et al. 2017, 136-137). Den sistnämnda kommer att ligga i fokus 

för mitt analysverktyg, vilket beskrivs i mitt teoriavsnitt i samband med min presentation av 

idealtyperna.  

 

5.2 Motivanalys  

Vidare kommer en motivanalys användas för att analysera mina intervjuer. Min studie syftar i 

huvudsak till att kartlägga olika motiveringar och de medvetna överväganden en aktör gör inför 

ett beslut, vilket en motivanalys lämpar sig för. I min motivanalys kommer jag att använda mig 

av förhandsdefinierade motiv som i sin tur kan vara situationsanpassade eller allmängiltiga. 

Med förhandsdefinierade motiv menas i mitt fall att jag redan på förhand har utvecklat 

idealtyper som deltagarnas motivering ska hänföras till. Situationsanpassade motiv antas ge en 

mer detaljerad förklaring av ett aktuellt beslutstillfälle medan allmängiltiga motiv rör mer 

allmänintresserade ståndpunkter (Esaiasson et al. 2017, 302). Båda dessa typer av 

motivanalyser lämpar sig bra då jag i mina intervjuer både ställer frågor kring 

tjänstemannarollen generellt samt mer konkreta frågor kring deras ställningstagande i 

tjänstemannauppropet.   

 

I en motivanalys behöver en del viktiga aspekter tas i beaktning vilka är relevant att ta upp i 

min studie. Den största svårigheten är att motiv inte kan studeras direkt utan endast är som 

mentala processer inom en aktör. Det närmsta man kan komma är att försöka få uppriktiga 

motiveringar men risken att aktören av något skäl undertrycker sitt verkliga motiv finns alltid 

(Esaiasson et al. 2017, 301). Tidigare forskning om Regeringskansliet har exempelvis visat att 

konflikter kan vara svåra att komma åt och att det finns en tendens att tjänstemän och politiker 

sluter sig inåt. Konflikter hålls gärna internt och de inblandade pratar helst inte om konkreta 

situationer (Niemann, 2013, 95). På liknande sätt kan det vara svårt att få intervjupersonerna 

att vara helt öppna och transparanta i min studie. Exempelvis kan svaren på frågor, om t.ex. 

tjänstemannen upplever sig ha blivit påverkade av kollegor, inte bli helt sanningsenliga. Därför 

har enklare och mer konkreta frågor ställts för att kunna synliggöra en eventuell påverkan från 

gruppen, tex. om tjänstemannen hade kunnat skicka iväg mejlet i bara sitt eget namn, utan 
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resterande kollegors underskrifter eller om tjänstemannen samtalade mycket med kollegor 

innan ett beslut om att skriva på eller inte togs.  

 

5.3 Samtalsintervjuer av respondentkaraktär 

För att ta del av tjänstemännens motiveringar har jag valt samtalsintervjuer av 

respondentkaraktär som metod. Vid en respondentundersökning är det svarspersonernas egna 

tankar som är studieobjektet, till skillnad från en informantundersökning där svarspersonerna 

fungerar som vittnen eller "sanningssägare" (Esaiasson et al. 2017, 234-235). Jag är i min studie 

intresserad av tjänstemännens reflektioner och inte av dem som personer, en tjänsteman kan 

därför utan större problem bytas ut mot en annan. Samtalsintervjuer är en bra metod för att 

registrera oväntade svar och för att kunna ställa följdfrågor som annars inte hade varit möjligt i 

exempelvis en frågeundersökning. Samtalsintervjuer ger även ett större utrymme för interaktion 

mellan forskare och intervjuperson, till skillnad från en frågeundersökningar där enbart frågor 

ställs utan ett samtal emellan. I mina intervjuer vill jag på ett djupare plan förstå varför personer 

handlade på ett visst sätt där en mer ytlig frågeundersökning inte skulle ge mig lika utvecklade 

svar eller chans till följdfrågor.  

 

5.3.1 Urval och genomförande 

I min studie har sammanlagt sex opolitiska tjänstemän på Regeringskansliet intervjuats. Mitt 

första steg i urvalet var att konstruera två urvalsgrupper. Den första gruppen omfattar de 

personer som skrev på brevet och den andra gruppen de personer som inte skrev på brevet. 

Utifrån mina urvalskriterier ville jag att 1) personerna skulle vara opolitiska tjänstemän, 2) 

blivit tillfrågade om att skriva på och 3) ha tagit ett beslut i att skriva på eller inte. Majoriteten 

av tjänstemännen på Regeringskansliet blev inte tillfrågade om att skriva under brevet och dessa 

personer föll därför bort ur mitt urval. I framtida och större studier skulle fler urvalskriterier 

kunna appliceras, exempelvis arbetserfarenhet, utbildning eller anställning vid olika 

departement för att synliggöra eventuella skillnader. För att hitta lämpliga och relevanta 

personer för mina urvalskriterier började jag med att begära ut de mejltrådar som stått i fokus 

för tjänstemannauppropet, från Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Dessa mejltrådar 

kunde jag lokalisera med hjälp av massmedias publiceringar kring uppropet. Enligt 

offentlighetsprincipen (2009:400) ska en myndighet på begären av en enskild lämna ut uppgift 

ur en allmän handling som inte omfattas av sekretess, vilket mejlkonversationerna inte gjorde.  

 

I det första mejlet (bilaga A) skickat till 240 tjänstemän på RK framgår det vilka personer som 

blev tillfrågade om att skriva under, då deras namn och mejladresser finns bifogat. I bilagan har 

däremot namnlistan tagits bort och övriga namnuppgifter täckts över. I det slutgiltiga mejlet 

(bilaga B) till Regeringskansliets förvaltningschef framgår det vilka personer som valde att 

skriva under mejlet. Med hjälp av denna information kunde jag göra ett urval till båda mina 

urvalsgrupper. Intervjuförfrågningar skickades ut till de personer som skrev under brevet för 

att fylla min första urvalsgrupp. För att fylla min andra urvalsgrupp jämförde jag båda mejlen 

för att ta reda på vilka tjänstemän som blev tillfrågade men vars namn inte fanns med i det 

slutgiltiga brevet till Regeringskansliets förvaltningschef. Med hjälp av denna information 

kunde jag skicka ut förfrågningar till tjänstemän som skrivit på samt tjänstemän som blev 

förfrågade om att skriva på men som avstod. I mina intervjuförfrågningar till tjänstemännen 



 16 

presenterade jag studiens övergripande tema och att jag var intresserad av att höra deras 

motiveringar till att skriva på brevet eller inte. I min förfrågan förtydligade jag även deras 

anonymitet i uppsatsen. Valet av anonymitet kommer inte att påverka min analys och bidrar 

förhoppningsvis till att tjänstemännen vågar öppna upp sig mer i ett ämne som kan uppfattas 

som känsligt att prata om. I analysen har därför tjänstemännens namn, och information som kan 

kopplas till personens tjänst, tagits bort. 

 

Sammanlagt åttio intervjuförfrågningar om att delta i min uppsats skickades ut. Ett fåtal valde 

att ställa upp men en majoriteten av tjänstemännen ville 1) inte bli förknippade med händelsen, 

2) befann sig utomlands eller 3) svarade inte alls. Totalt sex tjänstemän valde att ställa upp för 

en intervju, tre personer som inte skrev på mejlet och tre personer som skrev på. Den korta 

tidsperioden, uppsatsens längd och svårigheten att få tjänstemän att ställa upp gjorde att antalet 

deltagare inte blev fler. Ett önskemål vid respondentintervjuer är egentligen att fortsätta 

intervjua tills en teoretisk mättnad uppstår och det inte framkommer nya aspekter av det 

fenomen som står i centrum (Esaiasson et al. 2017, 284). I en större studie hade jag kunnat 

intervjua fler tjänstemän för att fånga in ytterligare motiv för att nå en teoretisk mättnad.  

 

En intervjuguide konstruerades med frågor som på olika sätt knyter an till samtliga idealtyper 

(bilaga C). Formen för intervjuguiden är viktigt att ha i beaktning och jag försökte därför 

formulera olika typer av intervjufrågor. Min intervjuguide innehåller enklare inledningsfrågor, 

viktigare tematiska frågor där intervjupersonen själv får utveckla sina tankar kring 

tjänstemannauppropet och mer direkta frågor som avslutning. I konstruktionen av 

intervjuguiden tänkte jag framförallt på att ha öppna frågor och inte "varför-frågor" som lätt 

kan uppfattas som dömande eller skapa känslan av ett läxförhör (Esaiasson et al. 2017, 274). 

Samtliga intervjupersoner fick svara på samma frågor med undantag för eventuella 

uppföljningsfrågor. Intervjuerna tog 30-45 minuter att genomföra, beroende på hur mycket de 

hade reflekterat över sitt beslut att skriva på eller inte. Alla intervjupersoner gick med på att bli 

inspelade vilket gav ett mer flytande samtal och möjlighet till transkribering. Intervjuerna har 

transkriberats och i det avsnitt som följer knyter jag de mest centrala motiveringarna till de 

idealtyper jag använder mig av i analysen.  

 

5.3.2 Generaliserbarhet  

En viktig fråga att belysa är i vilken mån resultatet i min studie är generaliserbart, då urvalet 

för mina intervjuer endast bygger på sex tjänstemän. Tre av de 261 tjänstemän som skrev under 

mejlet har deltagit och likaså har tre av resterande tjänstemän som inte skrev under deltagit. 

Som tidigare nämnts är teoretiskt mättnad ett önskemål i intervjustudier, vilket i princip innebär 

att man har fått ut så mycket information man behöver för att på ett meningsfullt sätt kunna 

svara på sin frågeställning. Analysen ska gärna presentera allmängiltig information och inte 

enbart information som berör de personer som ingår i intervjuundersökningen (Esaiasson et al. 

2017, 284). Tjänstemännens motiveringar uppfyller i mitt fall inte en teoretiskt mättnad och  

kan inte stå för alla de som valde att skriva under eller inte, då fler motiveringar hade kunnat 

fångas in i fortsatta intervjuer. Det betyder däremot inte att uppsatsen för den delen inte säger 

någonting. Studien belyser ett antal motiveringar som verkar ha legat bakom 

tjänstemannauppropet och kan på så sätt ge en ökad förståelse kring olika ståndpunkter.   
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6. Analys av intervjuer 

I denna analys kommer det empiriska materialet från samtliga gjorda intervjuer att 

sammanställas och presenteras. Här kommer jag vidare att diskutera min empiri i förhållande 

till studiens teoretiska ramverk, med andra ord hur tjänstemännens motiveringar förhåller sig 

till de fyra idealtyperna; den lojala-, den förvaltningsetiska-, den hänsynstagande- samt den 

grupporienterade tjänstemannen. De tre tjänstemännen som ställde sig bakom 

tjänstemannauppropet kommer att benämnas som D1, D2 och D3, där D står för Deltog. De tre 

övriga tjänstemännen som inte ställde sig bakom tjänstemannauppropet kommer att benämnas 

som A1, A2, A3, där A står för Avstod.  

 

6.1 Den lojala tjänstemannen i praktiken  

Den lojala tjänstemannen i idealtypen anser att rollen som tjänsteman främst handlar om att 

hjälpa regeringen att genomföra sin politik, att högre chefer och politiker har ansvar och att 

man vid osäkerhet bör vända sig till närmsta man, och då på så låg nivå som möjligt. Vilka 

motiveringar i tjänstemännens resonemang kan då hänföras till den lojala tjänstemannen?  

 

En av de första mer öppna frågorna som ställdes handlade om vad tjänstemännen upplever att 

de själva styrs av i sitt arbete. Samtliga sex tjänstemän som blev intervjuade svarade på liknande 

sätt, att lojalitet mot regeringen eller att bereda regeringens politik är en viktig del i arbetet:  

 

Nämen noggrannhet, professionalitet, objektivitet, lojalitet också. Det har ju kommit 

förslag, oavsett politisk ledning som jag personligen tycker har varit konstiga, men det 

har inte varit ett problem (D1). 

 

Ja det är ändå regeringskansliets uppdrag att verkställa regeringens politik. Det är det 

som är styrande (D2).  

 

Det är ju en politiskt styrd organisation, vår uppgift är ju att fokusera underlag så att 

beslutsfattarna ska kunna fatta så bra beslut som möjligt. Vi ska hjälpa dem att styra 

riket (D3). 

 

Jag styrs ju av vad det är för politik som vill genomföras, det är ju väldigt viktigt. Vad är 

regeringens politik, vad är det dom vill. Jag är tjänsteman i bokstavlig mening (A1).  

 

Ja, i grunden så är vi ju här för att hjälpa regeringen att genomföra regeringens politik.  

Så det styr ju mig, att vara behjälplig och göra det (A2).  

 

Alltså våran roll i Regeringskansliet är ju att vi ska se till att bereda Regeringens politik, 

samtidigt är vi opolitiska och det är en annan viktig del (A3). 
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Citaten visar att samtliga tjänstemän går att hänföras till den lojala tjänstemannen i samtalet om 

tjänstemannarollen och deras arbetsuppgifter rent generellt. Däremot söker min frågeställning 

svar på hur tjänstemannen motiverade sitt svar i tjänstemannauppropet. I frågan som var 

kopplad till i vilken grad de reflekterade över att vara lojal mot överordnande, i samband med 

att de skrev på brevet eller inte, var svaret kring lojalitet inte längre lika entydigt hos alla. Att 

skicka iväg mejlet verkade handla om att få svar på just den aktuella frågan, till vilken gräns  

lojalitetsplikten gäller. En tjänsteman svarade såhär på frågan om lojalitet gentemot 

överordnande var en central del i beslutet att skriva på:  

 

Ja det är klart. Eftersom, det var ju just det. Har man en skyldighet att känna lojalitet 

gentemot en principiellt rasistisk och odemokratisk regering? Med såna inslag i 

politiken (D2). 

 

För de tjänstemän som inte skrev under mejlet verkar relationen mot överordnade vara än 

tydligare och därmed också vara anledning till att inte skriva under. Det var främst två 

tjänstemän som inte skrev på mejlet som betonade den lojala relationen framför de övriga. På  

frågan om lojalitetsplikten var central i deras beslut blev svaret: 

 

Ja det tycker jag är helt grundläggande. För att det ska fungera, den struktur som vi 

har. Så är det ju ett måste att vi som är opolitiska tjänstemän är ju opolitiska och ska 

inte agera på ett sätt som kan uppfattas som att vi inte är det. För mig var det, det 

grundläggande argumentet för varför det inte kändes lämpligt att skriva på (A3).  

 

Ja, jag tyckte att det här var kontraproduktivt. Det innebar att det ifrågasatte vår så att 

säga, den opartiska tjänstemannen (A1).  

 

En av de tjänstemän som avstod att delta ansåg sig däremot inte ha haft den lojala relationen i 

beaktning i beslutet att inte skriva på:  

 

Nej, jag funderade faktiskt inte alls på det. För jag tycker inte att lyfta värderingsfrågor 

är illojalt (A2).   

 

Däremot lyftes den lojala relationen mer indirekt av samma tjänsteman senare i samtalet: 

 

Jag tyckte väl att vissa formuleringar i brevet är ganska politiska. (Kan du ge exempel 

på något konkret i brevet?) Ja men det här, kan RK som arbetsgivare garantera att nästa 

regering eller regeringsunderlag inte kommer att urholka RK:s värdegrund... Hur skulle 

RK kunna göra det? (A2) 

 

...Sen i efterhand kan man ju tolka min magkänsla som att jag ändå är rätt mycket 

ämbetsman och inte vill sticka ut hakan. Jag är ganska neutral och serverar underlag 

och så vidare (A2).  
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Även fast tjänstemannen enligt sig själv inte reflekterade över lojalitet till överordnade i 

samband med mejlet går det trots allt att koppla tjänstemannens senare motivering till 

relationen. Tjänstemannen ville inte skriva under något som kunde uppfattas politiskt, utan att 

neutralitet och att servera underlag är viktigt för personen i fråga, vilket stärker idealtypen. 

Trots att personen till viss del kunde tycka att diskussionen i mejlet var relevant så verkar 

relationen mot överordnade varit viktig i situationen kring brevet.  

 

Under intervjuerna kunde hälften av tjänstemännen i olika grad, hänföras till den lojala 

tjänstemannen, i frågan om att politiker och högre chefer har ansvar. En tjänsteman svarade att 

det,  utan tvivel , är politiker som är ansvariga i förhållande till tjänstemännen:  

 

Ja ansvaret är ju politikernas. Vi är ju ett serviceorgan, kan man säga. Ett organ som ska 

leverera underlag. Jag säger såhär, tjänstemännens ansvar är ju mot statsrådet. 

Statsrådets ansvar är ju mot statsministern och mot riksdagen (A1).  

 

Vidare svarade en tjänsteman som skrivit under mejlet att politiker till viss del är ansvariga, 

men att en tjänsteman har som uppgift att hjälpa politikern att handla utifrån det regelverk som 

finns. Resonemanget kan därför appliceras både på den lojala tjänstemannen och den 

förvaltningsetiska tjänstemannen: 

 

Ja alltså dom har ju ansvaret för allting egentligen. Men vi har ju ett ansvar för 

objektivt och lojalt genomförande på ett professionellt sätt, över det som dem 

beslutar om. Men om de beslutar om något som är fel, så är vår roll att förklara att 

lagen ser ut såhär, då måste ni i sådana fall göra om lagen (D1).  

 

Ytterligare en motivering som går i linje med den lojala tjänstemannen är att ansvaret i 

slutändan inte är upp till den enskilde tjänstemannen utan att Regeringskansliet har ett ansvar 

och bör "sitta på de rätta svaren". Tjänstemannen ansåg att Regeringskansliet bör ha svar på de 

frågorna som tjänstemannauppropet och mejlet tog upp:  

 

Det som är bekymmersamt tycker jag är en policy som inte funkar, från ett 

arbetsgivarperspektiv, "det är upp till den enskilde tjänstemannen". Det funkar 

absolut inte men det är det svar man oftast får. Nej det är det inte. När jag tog 

anställning i Regeringskansliet så var det de här principerna som fanns för min 

anställning, nu är det ert ansvar att visa det (D2).  

 

Vidare berättade samma tjänsteman att personen i fråga tillsammans med flera kollegor hade 

stämt av med sin överordnade chef kring att skicka iväg mejlet. Det visar att tjänstemannens 

motiveringar kan kopplas till att högre chefer har ansvar (Regeringskansliet) men att man 

gärna vänder sig till närmsta man i första hand:  

 

Vi hörde av oss, jag menar innan vi skickade så kollade vi med några av våra 

chefstjänstemän på UD. Kollade lite snabbt muntligt, har vi rätt att göra det här. Och 
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det är klart att man alltid har rätt att vända sig till sin överordnade chef, så det var inget 

problem med det (D2).  

 

Den lojala tjänstemannen i idealtypen anser nämligen att man vid osäkerhet bör vända sig till 

närmsta man, på lägsta möjligt nivå. Samtliga sex tjänstemän resonerade på liknande vis, att 

man vanligtvis vänder sig till närmsta man uppåt i hierarkin. Det verkar alltså finnas tydliga 

normer på Regeringskansliet, att man exempelvis inte gärna vänder sig till politiker eller högsta 

chefen vid mindre frågor. Att vända sig till förvaltningschefen på hela Regeringskansliet verkar 

ha varit ett undantag, då mindre frågor gärna tas med närmsta chef. Det går exempelvis att 

uttyda i följande citat:  

 

Vi lyfter väldigt ofta frågor, dels på enhetsmöten och med sin enhetschef. Just såna där 

svåra gränsdragningsfrågor, är det här lämpligt? Ska vi göra det här? Det kan också vara 

att man får inbjudningar till events, ska vi verkligen gå på det här? Är det inom 

ramarna? Då bollar vi (A3).  

 

Cheferna är oftast väldigt tillgängliga, även om det inte är för en personlig dialog för 

att bolla så finns de tillgängliga via mejl. Allting ska ju stämmas av. Vi har ju vad man 

kallar för huvudmän för områdena. Det är den personen som är ytterst ansvarig på 

tjänstemannanivå. För sakinnehållet i produkterna. Därför är det viktigt som 

tjänsteman att ha stämt av med sin huvudman, innan man vidtar en åtgärd (D3).  

 

6.2 Den förvaltningsetiska tjänstemannen i praktiken  

Den förvaltningsetiska tjänstemannen anser att det viktigaste är att följa lagen och 

förvaltningsetiken, att den enskilde tjänstemannen har ett ansvar att leva upp till detta och att 

man vid osäkerhet bör vända sig till lagen eller till högre chefer. Vilka motiveringar i 

tjänstemännens resonemang kan då hänföras till den förvaltningsetiska tjänstemannen? 

 

Som tidigare citat visar så anser alla intervjupersoner att lojalitet mot överordnade rent generellt 

ingår som en viktig del i arbetet på Regeringskansliet. När samtalet gick in mer konkret på 

tjänstemannauppropet och mejlet i fråga så motiverades den lojala relationen inte lika starkt. 

Den största skillnaden låg framförallt i att de personer som skrev på brevet betonade lydnad 

mot lagen och förvaltningsetiken, i sina resonemang kring tjänstemannauppropet: 

 

Jag vill inte vara illojal mot min arbetsgivare. Det är det, det handlar om. Jag vill redan 

nu kunna säga att jag är orolig för att om jag får den här överordnade, så ser jag en 

brist för att jag inte kommer kunna följa den personen. För jag anser att den bryter mot 

lagen eller att den diskriminerar människor på ett sätt som jag inte tycker man kan eller 

ska göra (D1).  

 

Alla hade känt tidigare, ja då för man säga upp sig, men sen började vi känna mer och 

mer, varför ska vi säga upp oss? När vi anser att det handlar inte om att vi ogillar partiet 
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utan ett behov för vad det skulle innebära. Då tycker jag att det handlar om ett annat 

ansvar, ett ansvar för verksamheten. Det innebär tycker jag inte att vi ska lämna så fort 

vi tycker att någon bryter mot grundläggande principer eller värden, utan då tycker jag 

tvärtom att det handlar om att stå upp för det (D1).  

 

Tjänstemannen beskrev att han inte vill vara illojal mot sin överordnade men att lojaliteten mot 

överordnade kan åsidosättas om demokratin hotas. Här blir det tydligt att lagen och 

förvaltningsetiken bör prioriteras om en värdekonflikt mellan lojalitet och lydnad uppstår. En 

tjänsteman som skrev på beskriver i liknande drag att lojalitet inte nödvändigtvis bör prioriteras:  

 

Ett demokratiskt styrelseskick utmärker sig inte av att man har en lojalitetsplikt. Det 

måste också finnas några substansvärden i det demokratiska styrelseskicket. En av dem 

är till exempel alla människors likhet för lagen men också människovärdet i sig (D2).  

 

Tjänstemannens motiv ovan, att det demokratiska styrelseskicket har vissa substansvärden och 

inte bara innefattar lojalitetsplikt, kan därför även här kopplas till den förvaltningsetiska 

idealtypen. Ytterligare en tjänsteman som skrev på brevet tog upp att mänskliga rättigheter och 

demokrati är viktiga frågor och även något man bör försvara och stå upp för:  

 

Det är för mig helt självklara frågor. Som när jag mötte en person i ett privat 

sammanhang efter uppståndelsen kring brevet. Men mitt svar till honom var då att jag 

visste inte att det var ett politiskt ställningstagande, att stå upp för mänskliga 

rättigheter. För mig var det inte en politisk fråga. Det är en grundläggande fråga i ett 

demokratiskt samhälle. Det ska vara en icke-fråga och därför så självklart. Jag står för 

de här värdena och tycker att det är relevanta frågor, givet liksom hur det ser ut och 

den utveckling vi ser i världen, så är de aktuella (D3).  

 

Citaten ovan visar att alla tre tjänstemän som skrev under mejlet kan kopplas till den 

förvaltningsetiska idealtypen. Tjänstemannen bör inte bara lämna sin tjänst om arbetet upplevs 

som odemokratiskt utan istället stanna kvar och försvara dessa värden.  

 

De tre övriga tjänstemännen som inte skrivit på brevet förnekade inte att lydnad mot lagen var 

viktig, men i beslutet att skriva på mejlet eller inte så resonerade de annorlunda. Alla tre svarade 

att de absolut skulle säga till om de upplevde att politiken gick emot lagen. Däremot tog alla 

upp att innehållet i mejlet var alltför hypotetiskt och att relationen gentemot lagen och 

förvaltningsetiken på så sätt inte var tillräckligt hotad eller central:  

 

Om du pratar om det aktuella läget där och då så visste vi ju inte vad vi skulle få för 

regering. Det var också en sak som jag vände mig mot i det här, det var ju ett väldigt 

hypotetiskt upplägg. Och kunde ju så ses som ett inspel i hur man tycker att en regering 

ska bildas. Utan jag tar ju ställning till den konkreta situationen (A1).   
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Som tjänsteman har du skyldighet att visa hela paletten så att det blir så väl avvägda 

beslut som möjligt. Och det innebär ju också, finns det etiska överväganden så måste 

de ju upp. Det här brevet försöker ställa de här sakerna på sin spets. Och det gör det i 

en politisk kontext, där vi kanske är påväg mot en sånt läge, men vi kanske inte riktigt 

är där heller. Hade jag uppfattat att det var ett konkret fall så hade jag inte haft några 

problem att skriva under (A2).  

 

Varför är det så bråttom? För det var egentligen inte någon förekommen anledning 

utan mer en allmän oro. Vilket jag reagerade på. Det blir väldigt märkligt att spekulera 

i ett framtida scenario som man kommer se. Skulle det inträffa en sådan situation så är 

det klart, givetvis att man reagerar då (A3).  

 

De tre tjänstemännen som inte skrev på kunde alla tänka sig att agera i en mer konkret situation  

vilket visar att de inte helt ställer sig emot den förvaltningsetiska idealtypen. Innehållet i mejlet 

var däremot inte tillräckligt relevant utan mer en oro för framtida regeringsunderlag. På så sätt 

kan de tre tjänstemännen ovan delvis kopplas till den förvaltningsetiska tjänstemannens 

idealtyp rent generellt. De förnekar inte att den relationen är viktig men i motivet att inte skriva 

på brevet var den relationen inte lika stark.  

 

Vidare anser den förvaltningsetiska eller hänsynsfulla tjänstemannen på liknande sätt att den 

enskilde tjänstemannen har det övergripande ansvaret, att försvara demokratiska värden och de 

lagar som finns. Endast en tjänstemans motivering kunde kopplas direkt till att ansvaret låg på 

individen: 

 

Nä, om en tjänsteman har gjort fel så är det liksom tjänstemannen som får stå till svars 

för det. Det har ju hänt också att tjänstemän fått stå till svars för saker de egentligen 

inte har varit ytterst ansvariga för (D3).  

 

Ytterligare en tjänstemans motiveringar kan delvis kopplas till den förvaltningsetiska 

idealtypen där tjänstemannen har ett ansvar i de flesta lägen men också ett ansvar att inte bara 

lyda order om något uppfattas som olagligt:  

 

Alltså, vi har ju ett tjänstemannaansvar. Att se till att politiker har så väl underbyggda 

underlag som möjligt för att ta och kunna fatta sina beslut. I förlängningen har vi ett 

ansvar när vi utför politiken. Man kommer till en gränsdragning där man inte kan säga 

att man bara lydde order, då är vi också ute på extremskalan. Men där emellan finns 

det ju väldigt mycket där vi faktiskt kan och ska följa order (A2).  

 

Vidare vänder sig den förvaltningsetiska tjänstemannen gärna till högre chefer, politiker eller 

lagen för att vara så säker som möjligt att allt går rätt till. Den högsta chefen över 

Regeringskansliet är statsministern och under honom statsråden med tillhörande 

statssekreterare. En av tjänstemännen som tidigare motiverat sitt ställningstagande utifrån den 

lojala aspekten, att politiker har ansvaret och att man som tjänstemän oftast vänder sig till 
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närmsta man vid osäkerhet, nyanserade sitt resonemang i intervjun. När en följdfråga ställdes 

om vad tjänstemannen skulle göra om det fortfarande kändes osäkert, huruvida det verkligen 

har gått rätt till eller inte, svarade tjänstemannen såhär:  

 

Jag har ju ställts inför dom situationerna ett antal gånger, där man tycker att en 

inställning eller ett konkret ärende så går något emot den allmänna politiken eller 

mänskliga rättigheter eller vad det kan vara. Vad kan jag då som tjänsteman göra? Det 

första är naturligtvis att lägga fram argumenten för statsrådet eller statssekreteraren. 

Så här ser det ut (A1).  

 

Det verkar alltså som att tjänstemannen skulle vända sig till politiker om det rör större och 

svårare frågor. Samma tjänsteman ansåg tidigare inte att mejlet i tjänstemannauppropet var 

tillräckligt konkret och att det därför inte var läge att ta upp de frågorna. Om tjänstemannen 

verkligen hade känt att demokratin eller mänskliga rättigheter var hotad, hade personen kanske 

agerat annorlunda.   

 

Ytterligare ett alternativ för den förvaltningsetiska tjänstemannen är att själv vända sig till 

lagen. Det motiveras av att tjänstemannen då själv kan ha koll på att arbetet på 

Regeringskansliet verkligen går rätt till i förhållande till de lagar som finns och behöver 

försvaras. En tjänsteman nämnde sin utbildning i juridik som en trygghet, bl.a. i detta citat: 

 

Det är samma där och det kanske också är utifrån min bakgrund som jurist, så tänker 

jag att det tar man ju då. Jag gissar bara nu, men jag gissar att de som har skrivit på, så 

är de flesta inte jurister. Som jurist känner jag mig trygg med att jag har koll på lagen 

och grundlagarna och därför så vet jag att det finns ändå gränser för vad man kan göra 

och inte göra. Så får man förhålla sig till det (A3).  

 

6.3 Den hänsynsfulla tjänstemannen i praktiken 

Den hänsynstagande tjänstemannen upplever att ansvar och omsorg gentemot medborgarna är 

det viktigaste, att ansvaret ligger på den enskilde tjänstemannen och att man vid osäkerhet 

vänder sig till den egna moralen för vägledning att uppfylla detta. Vilka motiveringar i 

tjänstemännens resonemang kan då hänföras till den hänsynsfulla tjänstemannen? 

 

Två tjänstemän som skrev under mejlet upplevde relationen som viktig men i jämförelse med 

de två tidigare idealtyperna var denna idealtyp inte lika närvarande. Två tjänstemän som inte 

skrev under resonerade lite olika kring om de hade haft relationen till samhällsmedlemmar i 

beaktning:  

 

Nej det är ju inte Regeringskansliet som står till svars för det, det är regeringen som 

står till svars. Och det var ju en regering som skulle bildas utifrån ett val. Det var ju 

väljarna som skulle välja den här kommande regeringen (A1).  
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Ja det är väl klart att man gör, samtidigt tänker jag att det får man göra inom de ramar 

som är givna på något sätt. Om man inte känner att det är tillräckligt, då ska man nog 

jobba någon annanstans. Det finns ju andra jobb så. Men har man valt att jobba som 

opolitisk tjänsteman så måste man hålla sig inom de ramar som finns (A3).  

 

Ingen motivering kan placeras in i idealtypen kring hänsyn mot samhällsmedlemmar. Båda 

tjänstemännen lyfter på liknande sätt att hänsyn mot samhällsmedlemmar redan finns med inom 

givna ramar i den demokratiska kontexten, men att det inte är upp till den enskilde 

tjänstemannen som idealtypen förespråkar.  

 

Även en tjänsteman som valde att skriva på brevet ansåg att den relationen inte var central i 

dennes beslut att skriva på. Däremot svarade två andra tjänstemän på ett sätt som skiljde sig 

från resterande, i frågan om i vilken grad de hade hänsyn till samhällsmedlemmar i beaktning: 

 

Jag lägger en stor ära att jag får jobba i Regeringskansliet och tycker generellt att det 

är en ära och känns bra på väldigt många sätt. Det innebär också att jag känner ett 

ansvar för samhällsmedlemmar. I grund och botten handlar det också om att, när jag 

säger stopp, "jag är rädd för vad som håller på att hända här", så handlar det inte enbart 

för min egna skull utan i den rollen som tjänsteman. Så har jag ett förtroende att 

förvalta Regeringspolitiken och det ingår även ett ansvar där mot samhällsmedlemmar 

(D1).   

 

Ja det är ju en del i det hela. Vi jobbar ju där vi jobbar för att vi hjälper regeringen att 

styra riket och det är en viktig del av demokratin och de medborgare som finns här i 

landet. Vi är ju alla medborgare, vi är en del av det samhälle vi lever i (D3).  

 

För tjänsteman D1 och D3 verkar relation till samhällsmedlemmar vara viktigare än för 

resterande. Tjänsteman D1 menar att det inte bara handlar om en personlig oro utan också en 

gemensam oro och ett ansvar för samhällsmedlemmar, vilket går att koppla till omsorgsetiken 

i den hänsynstagande idealtypen. Här finns istället ett ansvar för tjänstemannen att se till att 

samhällsmedlemmar tas i beaktning. När den andra tjänstemannen D3 utvecklar sin motivering 

till att skriva på, lyfts relationen till andra människor ytterligare: 

 

Jag kan ju känna så, speciellt med den bakgrunden jag har. Innehållet i mejlet är så 

självklart för mig. Ja jag valde ju den inriktningen för att det var väldigt viktiga frågor 

för mig. Väldigt tidigt, redan som barn ville jag jobba med något där jag kunde hjälpa 

andra människor. Då sa många i min omgivning, att då är läkare bra. Men jag är inte 

bra på sånt. Man ska välja det man är bra på (D3).  

 

Den hänsynsfulla tjänstemannen kan i min idealtyp utgå från en omsorgsetik och motivera sitt 

handlade med en medkänsla för andra människor, i det här fallet exempelvis 

samhällsmedlemmar som riskerar att inte bli likabehandlade. Personen har då haft sin 

utgångspunkt i en slags omsorgsetik som värnar om andra människor. På liknande sätt lyfter 
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tjänsteman D3 att hen redan innan sitt arbete på Regeringskansliet har velat hjälpa andra 

människor.  

 

6.4 Den grupporienterade tjänstemannen i praktiken  

Den sista idealtypen utgår från den grupporienterade tjänstemannen som tycker att det 

viktigaste ligger i att följa gruppen, att alla involverade eller kollektivet har ansvar för handling 

och att man vid osäkerhet bör vända sig till kollegor. Vilka motiveringar i tjänstemännens 

resonemang kan då hänföras till den grupporienterade tjänstemannen? 

 

Även om ingen av de intervjuade uttryckte sig i sådana termer kan vissa resonemang och 

motiveringar knytas till idealtypen. I frågan om de upplevde sig bli påverkade av kollegor på 

något sätt, exempelvis om de tänkte på vad kollegor skulle tycka eller inte, var det ingen som 

svarade ja direkt. Två tjänstemän upplevde sig inte bli påverkade alls: 

 

Äh, kan jag väl inte säga. Det här riktades ju i första hand till tjänstemän inom UD. Jag 

hade min uppfattning klar när jag hörde mig för bland andra kollegor, och det var lite 

olika. Men de flesta var skeptiska (A1).  

 

Nej, jag skrev under på en gång. Jag pratade inte men någon. Jag kanske svarade inom 

tio minuter. Jag minns inte, men det gick fort (D3).  

 

Däremot lyftes relationen till gruppen och kollegor av andra tjänstemän. När brevet skickades 

ut var tjänsteman A3 på semester, bl.a. med några kollegor från UD:  

 

Jag diskuterade med mina kompisar och några kollegor, då ställde vi oss ganska 

frågande till det här, till tajmingen. Att det var väldigt märkligt. De hade lite bättre koll 

på personerna och visste att det tidigare hade funnits kopplingar till politiska partier 

och med den vetskapen så tyckte de att det kändes märkligt. Eftersom jag fick den 

informationen så kändes det ganska givet för mig, jag tänker att man borde ha  

kunnat tänka ett varv till, skulle det här kunna uppfattas som politiskt och då tar vi 

avstånd. Så med det, avfärdade vi det väldigt snabbt. Tyckte mest att det var lite 

konstigt. Så det var inte så att vi ens övervägde (A3).  

 

Jag har jobbat väldigt mycket med MR-frågor och det gäller alla på min enhet. Men det 

var ingen på vår enhet som skrev på. Det handlar kanske om att vi pratar mycket om 

våran roll också, vi får ofta anledningar att göra de. Sen tror jag att det var lite olika på 

olika departement. Man kan säkert påverkas av sina kollegor och sådär (A3).  

 

Tjänsteman A3 beskriver sitt ställningstagande utifrån ett "vi" i det första citatet och det verkar 

alltså ha varit ett gemensamt beslut, vilket till viss del går att knyta an till den grupporienterade 

tjänstemannen. Dels att vid osäkerhet diskutera med kollegor och dels i att följa gruppen. Det 

var heller ingen på samma avdelning som valde att skriva under, vilket kan tyda på en viss 

gruppetik inom olika avdelningar. Vidare resonerar en tjänsteman lite annorlunda: 
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Sen när den här debatten bröt ut och jag såg hur mina kollegor, dom som skrev på har 

blivit behandlade i press och annat. Då blev jag extremt illa berörd. För jag tycker att 

många av de kollegor som undertecknade det här är väldigt kloka och förståndiga 

människor och de hade väldigt bra argument för att skriva på. Då önskade jag nästan 

att jag hade tagit ställning och skrivit på (A2).  

 

Till skillnad från tjänsteman A3 har denna tjänsteman haft flera kollegor på samma enhet som 

skrev under mejlet. Tjänstemannen berättade att det var en väldigt jobbig period, även fast hen 

valde att inte skriva under, vilket tyder på en stark gemenskap mellan kollegor. Två tjänstemän 

som valde att skriva under lyfte gruppen som ännu viktigare:  

 

Jag valde faktiskt att inte skriva till någon, så. Det blir ju fel på ett sätt, för tanken var 

ju att man verkligen skulle hämta kraft hos de andra. Framförallt så kände vi ju att vi 

ville göra det tillsammans, inte göra det enskilt (D1).  

 

Ja alltså det krävs ju ganska mycket mod att gå ut i en sån här situation, så då måste 

man hjälpa varandra och vara några stycken (D2).  

 

I dessa citat framkommer gruppen som viktig i att våga ta beslutet om att skicka iväg brevet 

från första början. Tjänsteman D1 svarar här att det var något de ville göra tillsammans och inte 

enskilt och tjänsteman D2 att gruppen behövdes för att hämta mod, vilket kan knytas an till den 

grupporienterade tjänstemannen.   

 

Vidare låter sig den grupporienterade tjänstemannen i idealtypen bli influerad, speciellt i en 

homogen grupp med likasinnade personer. Ytterligare ett citat kan därför knytas an när en 

tjänsteman berättar att man innan mejlutskicket försökte höra av sig till personer som man visste 

hade liknande resonemang:  

 

Jo men det är väl klart att man funderade kring det. Vi valde ju en modell för att få in 

fler underskrifter som inte var att vi vände oss till alla utan att vi gick till de som vi 

trodde eventuell hade samma ändamål (D2).  

 

Det verkar även som att tjänstemännens osäkerhet bollades mellan kollegor vilket stärker 

idealtypen ytterligare:  

 

Det här var det stora samtalsämnet på UD:s chefsmöte som alltid är sista veckan i 

augusti. Hur ska vi göra nu, för det här är ett rätt besvärande resultat för oss i många 

verksamhetsländer. Hur ska vi ställa oss när de här frågeställningarna kommer även 

på svensk botten, hur ska vi svara som Sveriges ambassadörer under den här 

utvecklingen? (D2).  
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7. Diskussion  

Studiens empiri i form av sex intervjuer har nu presenterats utifrån samtliga idealtyper och det 

framtagna analysverktyget. I denna avslutande diskussion kommer tjänstemännens olika 

motiveringar att sammanfattas och sättas i relation till varandra för att ge en mer övergripande 

bild av resultatet samt knytas till tidigare forskning. Vad säger då min analys utifrån studiens 

forskningsfråga?  

 

7.1 Motiveringar utifrån idealtyper 

Enligt min modell har den opolitiska tjänstemannen flera relationer att ta hänsyn till, lojalitet 

mot överordnade, lydnad mot lagen och förvaltningsetiken, hänsyn mot samhällsmedlemmar 

och påverkan från kollegor (figur 1). Analysen av intervjuerna visar att lojalitet mot 

överordnade samt lydnad mot lagen och förvaltningsetiken har varit de mest centrala 

relationerna och att det är där skillnaden mellan de som skrev under och de som inte gjorde 

det främst framträder. I det aktuella fallet har de tjänstemän som skrev under mejlet betonat 

lydnad mot lagen och förvaltningsetiken medan de som inte skrev under främst har formulerat 

sig i termer av lojalitet mot överordnade. Vidare har relationen till samhällsmedlemmar och 

kollegor kastat ljus över vissa tjänstemäns motiveringar, även om dessa två relationer inte har 

stått i centrum. Tjänstemännens motiveringar har därför i olika grad kunnat knytas an till 

samtliga relationer och idealtyper.  

 

Samtliga intervjuade tjänstemän lyfte att lojalitet i form av att bereda regeringens politik var 

en av deras viktigaste arbetsuppgifter. Det svaret går i linje med Premfors och Sundströms 

enkätundersökning riktad till tjänstemän på Regeringskansliet, där en majoritet på 85 procent 

svarade att "genomföra regeringens politiska intentioner och beslut" var deras viktigaste 

arbetsuppgift (Premfors & Sundström, 2007, 130-131). Denna hållning problematiserades 

dock när tjänstemännen som ställde sig bakom det s.k. tjänstemannauppropet motiverade sina 

beslut. Då lyftes istället relationen till förvaltningsetiken och lagen. Ett uttalande från en 

tjänsteman som ställde sig bakom tjänstemannauppropet, och som synliggör värdekonflikten, 

var att tjänstemannen inte vill vara illojal mot sin arbetsgivare och att det är det mejlet handlar 

om. Tjänstemannen ser däremot en risk i att inte kunna lyda under en person som enligt 

tjänstemannen bryter mot lagen eller diskriminerar människor. Att den lojala relationen inte 

längre ses som lika självklar, visar att det finns en skillnad mellan situationsanpassade motiv 

och allmängiltiga motiv.  I det konkreta fallet, dvs. tjänstemannauppropet, har tjänstemännen 

som ställt sig bakom uppropet betonat förvaltningsetiken och lagen. I samtalet kring 

tjänstemannarollen rent generellt har istället lojalitet mot överordnande lyfts som den 

viktigaste arbetsuppgiften.  

 

Samtliga tre tjänstemän som skrev under ville i förtid uttrycka sin oro för att i framtiden inte 

kunna lyda under en person eller ett parti som enligt tjänstemännen bryter mot lagen eller 

diskriminerar människor. Om det skulle hända skulle tjänstemännen stanna kvar i sin tjänst 

och stå upp för de demokratiska värdena som riskerar att hotas. De tjänstemän som inte skrev 

under mejlet uttryckte inte samma oro utan lyfte andra motiveringar till att inte ställa sig 

bakom mejlet. De mest centrala för dem var att mejlet var för hypotetiskt och att det 
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ifrågasatte den opartiska tjänstemannen då vissa formuleringar i mejlet uppfattades som för 

politiska och därmed inte lämpliga för en opolitisk tjänsteman. Gemensamt för alla 

tjänstemän var även att de la vikt vid att tidpunkten inte var passande, att brevet därför var 

kontraproduktivt och kunde ses som en inspel i hur en regering borde se ut i och med att ett 

regeringsunderlag just vid tidpunkten för brevet var på väg att formas.  

 

Det behöver däremot inte betyda att de tjänstemän som inte skrev under mejlet prioriterar 

lojalitetsplikten i alla lägen men i just tjänstemannauppropet var inte frågorna tillräckligt 

aktuella för att skriva under något som riskerades att uppfattas alltför politiskt. Ytterligare 

resultat från Premfors och Sundströms enkätundersökning från Regeringskansliet visar att 

lojaliteten har vissa gränser. En av deras enkätfrågor handlade om tjänstemannen skulle kunna 

driva en linje inom sitt ansvarsområde som var lagenlig men som skulle kunna skada landet 

märkbart. Där svarade 65 procent av tjänstemännen att de skulle uttrycka sin tveksamhet 

internt via chefen och endast tre procent att de lojalt skulle verka för att linjen drevs igenom. 

(Premfors & Sundström, 2007, 143). En tes skulle därför kunna vara att tjänstemännen som 

valde att inte ställa sig bakom tjänstemannauppropet inte tyckte att frågorna i mejlet var 

tillräckligt aktuella då det i dagsläget inte fanns några politiker på plats i regeringen som 

skulle kunna "skada landet märkbart", men att de hade uttryckt sin oro om det väl var aktuellt.   

 

Som nämnts inledningsvis var relationerna mot samhällsmedlemmar och kollegor inte lika 

centrala i tjänstemännens motiveringar. De ger dock en ökad förståelse och bör därför inte 

förkastas helt. De tjänstemän som inte skrev under ansåg till exempel att hänsyn mot 

samhällsmedlemmar redan ryms inom demokratins ramar, då det är folket som väljer 

regering, och därför är det inte en relation en tjänsteman aktivt behöver arbeta för. Två 

tjänstemän som skrev under lyfte däremot hänsyn mot samhällsmedlemmar som en del i 

beslutet att skriva under mejlet. De menade att det fanns en oro även för samhällsmedlemmar, 

även om det inte var det viktigaste motivet att skriva under. En tes om varför relationen inte 

var speciellt central är att relationen till samhällsmedlemmar är den mest abstrakta. Detta då 

tjänstemän på Regeringskansliet inte är närbyråkrater och därför inte har en vardaglig kontakt 

med samhällsmedborgare. Som tidigare nämnts är närbyråkrater tjänstemän med ett relativt 

stort handlingsutrymme och som interagerar med klienter (Thelander, 2018, 21). 

Tjänstemännen på Regeringskansliet har snarare mer kontakt med politiker, vilket kan bidra 

till att lojalitet gentemot överordnande blir viktigare än hänsyn gentemot 

samhällsmedlemmar.  

 

Relationen till kollegor har liksom relationen till samhällsmedlemmar inte betonats i 

tjänstemännens motiveringar. Det kan vara svårt att synliggöra relationen då många kanske 

inte vill erkänna sig ha blivit påverkade av andra i ett beslut. Analysen av intervjuerna visar 

att relationen till kollegor nämns men att det inte verkar finnas med som ett huvudmotiv. En 

tjänsteman som inte skrev på tog ett gemensamt beslut med sina kollegor och berättade att de 

tillsammans avfärdade innehållet i brevet väldigt snabbt. Psykologiforskaren 

Kavathatzopoulos skriver, som tidigare nämnts i beskrivningen av idealtypen för den 

grupporienterade tjänstemannen, att människor bara anstränger sig hälften så mycket i grupp 

jämfört med när de gör en uppgift själva (Kavathatzopoulos, 2005, 47). En tes skulle därför 
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kunna vara att det var mycket enklare att ta ett gemensamt beslut med sina kollegor än vad det 

hade varit själv, även om det är svårt att mäta i efterhand. Ytterligare en tjänsteman som inte 

skrev på uttryckte att hen i efterhand nästan önskade att hen hade skrivit under mejlet. Detta 

för att stötta kollegor som blivit illa behandlade i media. Två tjänstemän som valde att skriva 

under lyfte att gruppen var viktig för att hämta kraft och hjälpa varandra. Samtliga 

resonemang i min studie är i linje med Lundquists resonemang kring gruppetik som kan ta sig 

uttryck som kåranda (Lundquist, 2014, 112), då det verkar finnas en stark gemenskap bland 

vissa kollegor på Regeringskansliet.  

 

Hur kan då tjänstemännens motiveringar kring tjänstemannauppropet skilja sig så åt? Även 

om min studie är av beskrivande karaktär kan en fortsatt diskussion kring eventuella 

förklaringar föras. Premfors och Sundström skriver i sin studie av Regeringskansliet att 

lojaliteten till regeringen är starkare hos tjänstemännen på Regeringskansliet i jämförelse med 

tjänstemän på övriga myndigheter. Ju närmre tjänstemännen är den politiska makten, desto 

större lojalitet uttrycker tjänstemännen gentemot de politiska beslutsfattarna (Premfors & 

Sundström, 151). På liknande vis skulle därför en tes kunna vara att tjänstemännens 

motiveringar skiljer sig åt beroende på hur nära de upplever att de är de politiska 

beslutsfattarna. En tjänsteman som skrev under mejlet motiverade sitt ställningstagande bl.a. 

utifrån att frågorna i mejlet var aktuella på grund av den utveckling som sker i världen där 

vissa demokratiska värden uppfattas som hotade. Ytterligare en tjänsteman som skrev under 

mejlet tog upp att innehållet i mejlet hade varit ett pågående samtalsämne, både mellan 

ambassadörer och på utrikesdepartementet under en längre tid. Att det främst var tjänstemän 

på Utrikesdepartementet som skrev under mejlet skulle därför kunna bero på att deras fokus 

inte enbart riktas mot politiska beslutsfattare i den svenska regeringen utan även på 

utvecklingen i omvärlden. De kanske därför inte betonar lojalitet mot överordnande lika starkt 

utan istället en oro för att lagen och förvaltningsetiska värden inte uppfylls i omvärlden och 

därför riskerar att åsidosättas även i den svenska förvaltningen.   

 

7.2 Motiveringar utöver idealtyper 

En intressant iakttagelse under intervjuerna som kan förtjäna att nämnas är att två av de 

tjänstemän som skrev under mejlet berättade att personliga motiveringar, tidigare erfarenheter 

och sin egen utbildning som centralt för beslutet att skriva under mejlet. Ett önskemål för 

idealtyper är att de ska vara ömsesidigt uteslutande, det vill säga täcka hela materialet 

(Esaiasson et al. 2017, 282-283). Om studien hade replikerats hade därför ytterligare en 

relation och idealtyp kunnat utvecklas för att täcka in även dessa motiveringar. Lundquist för 

ett resonemang kring att alla människor har flera etiska system och av vilka jag i mitt 

teoretiska ramverk använt mig av förvaltningsetik och gruppetik. Ytterligare etiska system 

som hade kunnat användas för motiveringarna ovan är egenetik och professionsetik. Egenetik 

är den etik individen fått genom uppfostran och socialisering medan professionsetik är den 

etik en individ har i kraft av sin utbildning (Lundquist, 2014, 112). Det verkar nämligen som 

att innehållet i mejlet inte bara var en arbetsrelaterad fråga utan också en personlig fråga för 

flera av tjänstemännen.  
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Två av de tjänstemän som skrev under mejlet lyfte att kollegor och de själva blivit utsatta för 

hotelser och diskriminering av personer i ett av de stora riksdagspartierna och ansåg därför 

inte att de var lämpliga att ha som överordnade. En av tjänstemannen uttryckte att tanken på 

att ha en sån person som chef inte skulle kännas bra. Vidare tog två tjänstemän upp sin 

juridiska utbildning flera gånger under intervjun. En tjänsteman som inte skrev under kände 

sig så pass trygg med att som jurist ha koll på lagen och att frågorna i mejlet därför inte 

kändes lika viktiga att få svar på. En annan tjänsteman som skrev under lyfte att hen i sin 

juridiska utbildning valt att inrikta sig på mänskliga rättigheter, och konstaterade i intervjun 

att "om jag inte skriver under på det här, då är inte jag längre jag". För att idealtyperna ska 

vara helt täckande hade därför ytterligare en relation kunnat utvecklats som exempelvis 

berörde tjänstemannens relation till sig själv utifrån både en egenetik och en professionsetik.  

 

8. Slutsats 

Forskningsfråga att besvara: Hur kan opolitiska tjänstemäns beslut att ställa sig bakom eller 

inte ställa sig bakom tjänstemannauppropet förstås utifrån de relationer tjänstemannen har att 

förhålla sig till i sitt arbete på Regeringskansliet? 

 

I min analys och diskussion har jag försökt visa att tjänstemännens motiveringar bakom 

tjänstemannauppropet går att förstå utifrån de relationer tjänstemannen har i sitt arbete. Min 

studie har visat att tjänstemännens motiveringar till att ställa sig bakom eller inte ställa sig 

bakom tjänstemannauppropet framförallt handlar om den syn tjänstemännen har på lojalitet 

mot överordnande och lydnad mot lagen och förvaltningsetiken. De tjänstemän som ställde 

sig bakom uppropet ansåg att lojalitet mot regeringen var deras främsta arbetsuppgift men om 

relationen mot lagen och förvaltningsetiken hotas så bör den relationen prioriteras framför 

övriga relationer. De tjänstemän som inte ställde sig bakom tjänstemannauppropet förnekade 

inte att lydnad mot lagen och att förvaltningsetiken är viktigt men att tjänstemannauppropet 

tog upp frågor som var alltför hypotetiska och kontraproduktiva. Samtliga tre tjänstemän 

menade istället att man som tjänsteman bör avstå från en handling som kan uppfattas som 

politisk och istället agera i den konkreta situationen om lagen och demokratiska värden 

riskerar att hotas.  

 

Min studie har även visat att relationen gentemot samhällsmedlemmar och kollegor hade 

betydelse men inte var avgörande i beslutet att ställa sig bakom eller inte ställa sig bakom 

tjänstemannauppropet. Påverkan från kollegor verkar ha funnits i den mån att majoriteten av 

tjänstemännen diskuterade frågan med kollegor. Gruppen var också viktig för att samla kraft 

och mod, vilket eventuellt tyder på en gruppetik och gemenskap på Regeringskansliet. Två av 

tre tjänstemän som skrev under mejlet kände ett ansvar, även för samhällsmedlemmar, i sitt 

beslut att skriva under. Vidare verkar övriga motiv såsom personliga erfarenheter och 

utbildning vara centrala bakom tjänstemannauppropet. Dessa resonemang har inte gått att 

hänföras till någon idealtyp utan är något som framtida studier skulle kunna undersöka.  

Jag har i min studie försökt beskriva hur tjänstemän motiverar sitt beslut i en konkret situation 

för att i någon mån kunna bidra till att fylla denna lucka i forskningsfältet. Att studera 
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konkreta situationer kan öka förståelsen för tjänstemannarollen och ge oss vägledning inför 

framtida värdekonflikter.  
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11. Bilagor  
Bilaga A: första mejlet  
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Bilaga B: andra mejlet 
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Bilaga C: intervjuguide  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Öppningsfrågor kring tjänstemannarollen 

Hur länge har du arbetat på Regeringskansliet?  

 

Vad upplever du styr dig i rollen som tjänsteman när du fattar olika beslut? (Vad är det 

viktigaste i tjänstemannarollen?) 

 

Vad gör du om du känner dig osäker vid ett beslut du behöver fatta? Vart är det vanligast att 

du vänder dig då? 

 

Hur upplever du att ansvarsfördelningen ser ut mellan politiker och den enskilde 

tjänstemannen? (Är det politikern som fattar det slutgiltiga beslutet som är ansvarig? 

Tjänstemannen som bereder? Alla inblandade?) 

 

2. Fokus på tjänstemannauppropet 

Jag tänker att vi övergår till att prata om det mejl som skickades till er förvaltningschef.  

 
Du får gärna sammanfatta lite kort vad som hände och din bild av det hela? 

  
Kan du berätta lite hur du resonerade kring att skriva på/inte skriva på mejlet till er 

förvaltningschef? (Vad fick dig att göra som du gjorde?) 

 

Det ställdes ju fyra frågor i mejlet, var det någon fråga du tyckte var extra viktig?  

 

3. Grundrelationer 

Om vi har kvar fallet som utgångspunkt, så tänkte jag ställa lite fler frågor kopplat till din 

roll som tjänsteman. Jag utgår från en modell i min uppsats som beskriver några relationer 

en tjänsteman kan ha i sitt arbete (visar modellen): 

!

!

!

I vilken mån upplevde du en vilja av att vara lojal mot framtida regeringar i ditt beslut att 
skriva på/inte skriva på?  

 
I vilken utsträckning upplevde du att lydnad mot lagen påverkade dig i ditt beslut?  

 
Upplever du att man har ett ansvar som tjänsteman att säga ifrån om man upplever något som 

olagligt? Men också oetiskt eller olämpligt? (Vad gör man då? Vart säger man till då?) 

 

I vilken mån upplevde du att hänsyn mot samhällsmedborgare påverkade dig i ditt beslut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsetiken 

överord- 

nade 
 

ämbets- 

mannen 

 

samhälls- 

medlem- 

mar 

 

kollegor 

lojalitet 

 
hänsyn 

 

lydnad 

 

påverkan 
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Upplevde du att du blev påverkad av dina kollegor på något sätt? Tänkte du på vad de skulle 

tycka om du skrev under eller inte skrev under?  

 

Hur tror du att det kommer det sig att du blev tillfrågad om att skriva under?  

 

Till tjänstemännen som skrev under: Tror du att du hade kunnat skicka iväg mejlet i bara ditt 

namn?  

 

4. Övriga frågor 

Skulle du ha gjort samma val idag, att skriva under/inte skriva under nu när du fått mer 

betänketid?  

 

Hade du något mer motiv kring att inte skriva på som du känner att vi inte har pratat om?  

(Jag tänker om det är något särskilt som har berörts i din utbildning eller en ståndpunkt du har 

utvecklat under din tid på Regeringskansliet eller tidigare jobb, som gjorde att du handlade på 

det här sättet?) 

 

Är det något mer du vill tillägga? 
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