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Förvaltningens Janus-ansikte
Förvaltningen ska betjäna 
den/de styrande enheten/-na 
Oavsett vilka de är! 
Även Hitler hade en 
förvaltning! 
Förvaltningen styrs alltså inte 
bara av lagarna utan också 
av de styrandes värderingar



cc Per Flensburg

Normativ diskussion
På grund av denna dubbelhet bör studiet av offentlig 
förvaltning omgärdas av en normativ diskurs. 
Samma dubbelhet gäller egentligen också för informatik: Vi 
kan designa de mest horribla system om vi till punkt och 
pricka följer de uppgifter beställarna ger oss. 
Men skillnaden är att för informatikerna är det dem, som ska 
ha värderingarna, för offentliga förvaltare är det de som styr



cc Per Flensburg

Olika typer av värderingar
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cc Per Flensburg

Tre grundläggande principer
Regeringsformen (§2) säger  att ”det allmänna ska verka för 
att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets 
alla delar”. Dessa värden ska styra tjänstemannen 
Vidare ska man ”…i sin verksamhet beakta allas likhet inför 
lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet” (§9) 
Detta kallas objektivitetsprincipen 
Förvaltningen ska leverera det som beslutats inom given 
kostnadsram och inom given tid.  
Detta är effektivitetsprincipen



cc Per Flensburg

Verkställandets organisering
Organiseringen av verkställandet är inte heller värderingsfritt 
Exempel: Tilldelning av välfärdsförmåner 

Generell organisering: Alla kommer i åtnjutande av 
förmånen, t.ex. sjukvård 
Selektiv organisering: Behovsprövning föregår åtnjutande 
av förmån, t.ex. försörjningsstöd 

Selektiv organisering leder lättare till misstanke om fusk, 
både från förmånstagaren och tjänstemannen 
Båda skapar misstro och sänker legitimiteten för staten



cc Per Flensburg

Mål – Medel
Politi-
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cc Per Flensburg

Exempel: Skolpeng (fp)
Människosyn: Människan är en fri varelse, friheten är 
viktigast 
Världsbild: Mekanistisk, undervisning är möjligt att beskriva 
exakt och fullständigt 
Människosyn: Alla ska behandlas på samma sätt, ingen ska 
ha fördelar 
Världsbild: Ideologisk, alla ska solidariskt ställa upp för 
varandra, undervisning bedrivs jämlikt och icke-auktoritativt

Exempel: Skolpeng (V)



cc Per Flensburg

Etik
Hur kunde 6 milj människor mördas av nazisterna? 

Långt gången arbetsdelning gjorde att varje tjänsteman 
bara såg en liten del av helheten 
Sträng hierarki: Man lydde bara order 

Hur pass ansvarig för sitt handlande är en statlig 
tjänsteman? 
De beslut tjänstemannen fattar kan få vittgående 
konsekvenser, ja till och med frågan om liv och död!



cc Per Flensburg

Exempel på etik och tjänstemän
Migrationsverkets handläggare 
Polisen och våldsutövande 
Läkaren om vilken patient som ska få vård först 
Socialtanten om ett barn ska omhändertas eller inte 
Försäkringskassans tjänstemän som ska bedöma 
arbetsförmåga och friskhet



cc Per Flensburg

Vad göra vid oetiska handlingar
Slå larm, prata med 1) kollegan 2) chefen 3) pressen 
Vi har meddelarfrihet i den statliga förvaltningen så ingen 
kan få repressalier p g a ”whisteblowing” 
På sjukhus och vårdinrättningar finns ”Lex Sarah” som 
föreskriver att vårdinrättningen ska själv anmäla sig till 
lämpligt kontrollorgan om missförhållanden har upptäckts



cc Per Flensburg

Språkbruket
Modern förvaltning använder ett tekniskt och svårförståeligt 
språk, som döljer värderingar och maktförhållanden 
Detta bygger på antagandet att man kan strikt skilja på 
värden och fakta (policyanalys) 
Kritisk policyanalys menar att detta kan inte låta sig göras, 
resonemanget tidigare har klart visat att värderingar finns 
överallt.



Text

Så var det slut för den här gången!


