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Dan Andersson

Den offentliga tjänstens etos

Enligt Nationalencyklopedin definieras etos som »sed, sedlighet i 
moralisk halt, karaktär; moralisk (grund)åskådning«. Och det när-
besläktade begreppet etik »(’[…] har att göra med karaktären’, ’mo-
ralisk’, ’sedlig ’), studiet av moraliska fenomen och föreställningar«. 
Etos och etik är således begrepp som ligger nära varandra.

Statsvetaren Lennart Lundqvist har en till synes mycket vid och 
oprecis definition av begreppet etos. »Vårt offentliga etos är en re-
konstruktion av något som finns i sinnevärden, men som inte är 
samlat på ett ställe och som inte många politiker, ämbetsmän  eller 
medborgare skulle kunna sammanfatta.« Något mer precis blir 
Lundqvist genom konstaterandet att »Grunden för alla resonemang 
kring vårt offentliga etos är att samtliga värden alltid måste beaktas«.

Den definitionen är fruktbar därför att den implicerar att det finns 
värden i den offentliga tjänsten som kan trängas undan. Så vad är 
problemet med den offentliga tjänstens etos, om det  begreppet nu 
kan särskiljas från tjänstemännens etik i professionen ?

Ett vänsterradikalt ungdomsförbund har vid en järnvägsöver-
gång sprejat ett meddelande om vad de är emot: bland annat finans-
kapitalism, vilket verkar logiskt med tanke på avsändaren, men så 
kommer som avslutning på raden: biljettkontrollanter ! Varför är de 
emot biljettkontrollanter ? Svenska Dagbladet kunde under som-
maren 2011 visa att den privatiserade biljettkontrollen i tunnelba-
nan i Stockholm byggde på att företaget skulle rapportera så många 
kontroller som möjligt och inte utfärda en bot. Utvärdering av kon-
trollanterna byggde på mängden kontrollerade. Problemet är inte 
bara att kontrollanterna fuskade och uppgav för stor volym, utan 
det budskap som ordningsmakten gav de plankande ungdomarna 
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de skulle kontrollera. Om det inte är ordning på den privatiserade 
»ordningsmakten«, vad ska man då förvänta sig av plankande ung-
domar ? Upprätthållandet av regler ska vara legitimt också för »gra-
tisåkande« ungdomar.

För att något visa vad allmänheten förväntar sig av offentliga 
tjänstemän citerar jag här före detta hovrättspresidenten Johan 
Hirsch feldt från 2011 och arbetet med domarnas etik. Hirschfeldt 
menar att det handlar om fyra grundsatser för domarnas arbete. Det 
ska präglas av oavhängighet, opartiskhet och likabehandling, gott 
uppträdande och bemötande samt god kompetens och effektivitet.

Domarna är sinnebilden för den oförvitlige tjänaren av det all-
männas intresse. Ett skäl till att intresset för domarna ökar är att 
mer av politiken blir juridik genom hänvisning till mänskliga rät-
tigheter. Domarna får helt enkelt mer makt i samhället, skriver 
Hirschfeldt. Hur långt från de ideal som Hirschfeldt anger kan de 
som arbetar med offentliga uppdrag, i till exempel skola och sjuk-
vård, vara i sin profession ?

Det är för mig ingen tvekan om att Sverige nu radikalt stöps om, det 
ser vi bland annat genom att flera av de partier som burit 1900-ta-
lets värden inte längre fullt ut står för sina liberala eller sociala vär-
deringar. 1900-talet är helt enkelt definitivt över. Sverige är kan-
ske på väg mot en ny balanspunkt mellan politik och juridik, mel-
lan privat och offentligt samt mellan nationellt och övernationellt.

Min principiella utgångspunkt är densamma som statsvetaren 
Sverker Gustafssons: » Den skarpa striden mellan idéer och intressen 
förutsätter kontinuerlig intellektuell bearbetning för att uppnå pro-
visoriskt stabila lösningar. Det utesluter varje form av dogmatism.«

För några år sedan skrev Bo Rothstein och Paula Blomkvist att 
grundlagen medger privatisering av offentliga uppgifter, men vid 
sådant överlämnande gäller fortsatt grundlagens normer för hur 
offentliga uppgifter ska utföras. Det byggde på den optimistiska sy-
nen att ämbetsmännens etos inte är kopplat till dels huvudmännens 
målsättningar, dels utvärderingssystemen i organisationen.

I den offentliga debatten finns frågan om det är rimligt med vinst-
drivande företag i till exempel produktion av utbildning och sjuk-
vård. Jag hävdar att det inte är vinsten som är stötestenen utan det 
centrala är vilken etik som kan upprätthållas i professionerna. Eko-
nomisk effektivitet och ett ekonomiskt överskott för att förnya fas-
tighetskapitalet är för övrigt nödvändigt i all verksamhet. Det går 
också under vissa villkor att förena huvudmän som har vinst i mål-
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funktionen – eller som restriktion – med ämbetspersonernas pro-
fessionella etos. Vinstdrivande huvudmän, med en social målfunk-
tion, kan till och med vara bättre än offentlig huvudmän som har 
utvärderingssystem som tubbar tjänstemännen att frångå sitt etos. 
Betygsinflationen i kommunala skolor är ett sådant exempel.

Den medicinska etiken, som den uttrycks i målparagrafer, innebär 
att den mest sjuke skall behandlas först och är inte uppenbart för-
enlig med vinstdriven eller försäkringsfinansierad vård.

Men om en privatisering är möjlig bör avgöras av om den offentliga 
etiken går att upprätthålla, inte av om verksamheten går med vinst 
eller ej. Det är alltså professionernas integritet som är det centrala. 
Om god yrkesetik i professionen är en utgångspunkt, är möjligheten 
till effektiv tillsyn – som i sin tur möjliggör ansvarsutkrävande, vil-
ket i sin tur kräver ett tydligt regelsystem – en grundläggande förut-
sättning.

När jag för några år sedan läste Kanslern av Gunnar Wetterberg 
återuppväcktes mitt intresse för de offentliga tjänstemännens etik, 
som är central för både rätts- och välfärdsstaten.

Enligt min mening går det inte att förstå den svenska samhällsmo-
dellens utveckling om man inte ser betydelsen av Gustav Vasa och 
Axel Oxenstierna. Gustav Vasa (1496–1560) ökade statens makt på 
adelns bekostnad och Axel Oxenstierna (1583–1654) organiserade 
en statsmakt med självständiga ämbetsverk, vilket skiljer det svens-
ka och finska systemet från övriga Europas förvaltningssystem.

Gustav Vasas politik reducerade högadelns jordinnehav. 78 pro-
cent av jorden ägdes av staten eller av självägande bönder, vilket be-
gränsade utrymmet för en godsägande adel i Sverige. »Detta blev av 
största betydelse, både för statens framtida karaktär och för bön-
dernas ekonomiska och sociala villkor.« Det var, skriver sociologen 
Herman Schmid, en avgörande förutsättning för samfälligheter och 
det allmännas utveckling i Sverige.

Den viktigaste lärdomen av Oxenstiernas arbete som  rikskansler 
under femtio år är en tydlig ansvarsfördelning. Det var i stormakts-
tidens begynnelse nödvändigt att skapa rationella beslutssystem 
med ämbetsverk som skulle biträda konungen i verkställandet av 
besluten och kunna driva in de skatter som fordrades för krigen. 
För att göra Sverige styrbart behövde Oxenstierna få kontroll över 
de regionala fogdarna. Början till en maktdelning och tydliga an-
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svarsförhållanden mellan beslutande verkställande makt tog form.
Uppgiften var att göra det offentligas tjänare – ämbetsmännen – 

lojala mot staten och inte mot marknaden.
Jag är inte säker på att nuvarande regering eller ämbetspersoner 

inser denna åtskillnad mellan regeringsmakt och ämbetspersoner-
na. Ett mått på detta är att generaldirektörer allt oftare uppträder 
i politiska sammanhang, på Almedalens partimöten, i debattartik-
lar tillsammans med »sin« minister för att bekräfta dennes politik. 
Regionpolitiker skriver artiklar tillsammans med högskolerektorer, 
som om de senare var partipolitikens lakejer och inte statens eller 
de fristående akademiernas riddare.

Det som gäller för statstjänstemän måste också gälla för dem som 
handhar offentligt finansierad verksamhet där etiska principer är 
viktiga. Erfarna jurister, bland dem Johan Hirschfeldt, skriver på 
statens uppdrag om värdegrunden för statligt anställda:

En anställd ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas 
av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete. För den stat-
ligt anställde gäller att ett personligt ansvarstagande och den egna 
förmågan att göra etiska val många gånger måste ta vid. Lika fall 
ska behandlas lika. Rättvisa och konsekvens ska utmärka verksam-
heten. Beslut ska grundas på sakskäl och inte på subjektivt gillande 
eller ogillande. Godtycke och nyckfullhet har givetvis ingen plats i 
offentlig verksamhet. […] Nyckelord för den statsanställde är obe-
roende, opartiskhet, integritet och lika behandling.

I slutet av 1990-talet läste jag Demokratins väktare. Ämbetsmännen 
och vårt offentliga etos av Lennart Lundquist och blev starkt påver-
kad. Jag arbetade då som statssekreterare i Näringsdepartementet 
och vad jag såg stämde inte med bokens bild av de ideala ämbetsper-
sonerna. Då förstod jag långtifrån den fulla vidden av den föränd-
ring som Sverige var inne i. Då hade New public management intro-
ducerats och Finansdepartementet tänkte inte längre på samhället 
utan bara på vad som var bra för staten. Att Finansdepartementet 
kompletterar det som kallas för kvartalskapitalism med statlig års-
kapitalism påverkar allt fler samhällsområden negativt. Finansde-
partementet har inte en balansräkning för samhället där de olika 
kapitalen redovisas, utan bara en för statens finansiella tillgångar 
och skulder. Ett viktigt kapital är det sociala kapitalet eller förtroen-
det mellan människor och tilltron till myndigheterna.
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När jag under senare år har samtalat med ledande politiker menar 
de antingen att förvaltningspolitik inte är politik eller också blir de 
tomma i ansiktet när jag berör den offentliga tjänstens etos. Jag me-
nar att det är tvärtom, förvaltningspolitiken är helt central, särskilt 
för medborgarnas bild av det allmänna. Det är förvaltarna av politi-
ken som medborgarna möter, inte politikerna.

Avgörande för synen på de nationella skattefinansierade syste-
mens effektivitet, till exempel sjukvården, är, säger ekonomen Ju-
lian Le Grand, hur mycket man tror att tjänstemännen är allmänin-
tressets riddare eller hur mycket de är egenintressets drängar. (Le 
Grand var inflytelserik rådgivare när det gällde New Labours sjuk-
vårdspolitik.)

Jag hävdar att de offentliga tjänstemännen måste vara allmän-
intressets riddare, vilket kan synas vara en väl ljus människosyn 
och kanske ligger för nära de ideal som anges för domarna, men 
det kommer allt fler forskningsresultat som pekar på att det är helt 
nödvändigt.

Bo Rothstein visar i The quality of government att avgörande för 
statens kvalitet är den offentliga verksamhetens integritet och av
gränsning från ekonomiska intressen eller särintressen i samhället. 
Det gäller också starka familjers intressen, så kallad nepotism.

Rothstein kan visa ett statistiskt samband mellan graden av kvali-
tet i offentlig förvaltning och frånvaro av korruption. Ett land med 
högsta nivån vad gäller kvalitet i offentlig förvaltning använder un-
gefär 5 procentenheter mer för välfärdsutgifter som andel av BnP 
jämfört med de länder som har lägst kvalitet. (Rothstein jämför oli-
ka utvecklade industriländer.) Hur effektiv och okorrumperad den 
offentliga förvaltningen är kommer att styra den offentliga verk-
samhetens omfattning.

Att en stark statlig förvaltning är avgörande för ekonomisk tillväxt 
är känt. Men att samhället styrs av lagar är också centralt för till-
tron mellan människor, den sociala tryggheten och medborgarnas 
välmående. Offentlig korruption minskar medborgarnas tillit till 
samhället. Hög kvalitet i den offentliga förvaltningen är en förut-
sättning för både rättvisa och effektivitet.

Det svenska välfärdssystemet är byggt på att »frontlinjebyråkra-
ten« – läraren, arbetsförmedlaren, polisen, läkaren, försäkrings-
kassehandläggaren – använder huvudet på jobbet efter att ha lärt 
sig sitt yrke och förstått målparagrafen för verksamheten. Men det 
krävs regler att följa.
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Den nya förvaltningspolitiken däremot betraktar offentlig verk-
samhet inte som myndighetsutövning och hävdande av fri- och rät-
tigheter utan som en ekonomisk verksamhet på en skattefinansie-
rad marknad med beställare, utförare och kunder samt räntabilitet 
som grundnorm.

Att läsa statsvetaren Lennart Lundquists föreläsningar om de of-
fentliga ämbetsmännens etos och om behovet av att stärka deras 
civil kurage eller läsa forskning av statsvetare som Sverker Gustavs-
son, Barry Holmström, Bo Rothstein och Sören Holmberg eller ju-
rister som Johan Hirschfeldt och Lotta Vahlne Westerhäll och kom-
ma till slutsatsen att de offentliga tjänstemännen är demokratins 
väktare kan framstå som naiv idealism. Men är inte i så fall tron på 
demokratin som styrelseskick i 1900-talets tappning det också ?

»Ämbetsmännens frigörelse från det ministeriella inflytandet led-
de till en för vårt land säregen utveckling.« Det skriver Pär Nyström 
(1903–1993) i en artikel från 1974, »Den svenska staten«, där han 
ger en kritisk bild av ämbetsmännens roll och deras starka ställning 
före demokratins intåg i Sverige. Nyström påminner också om kon-
flikter mellan ämbetsmännen gentemot sammanslutningar av indu-
striarbetare eller fiskare eller bönder. Detta manifesteras i Åkarps-
lagen och inskränkningar i arbetarnas rätt att genom konflikt häv-
da sitt intresse, vilket är exempel på olika rättsåskådningar.

Men relevant i detta sammanhang är en påminnelse om att stats-
minister Arvid Lindman försökte bryta byråkratins självständighet 
genom införande av ministerstyre. Det skulle alltså bli slut med den 
princip om ämbetsverkens självständighet som införts år 1720. Ny-
ström visar att syftet var att öka näringslivets inflytande över stats-
makten. Han citerar en samtida källa som anger att motivet var att 
minska »onödig formalism och byråkratiskt stelnade former« och 
att »förvaltningen icke sättes i tillfälle att mottaga inflytelser från 
den utveckling som fortgår utanför ämbetsverkens murar«.

Är det inte samma intressekonflikt som finns i samtiden, nu när 
näringslivet vill förenkla regler, vilket innebär en materiell omreg-
lering till nackdel för det allmänna ? Vidare genom att kräva att of-
fentliga medel ska »förvaltas« på inhemska oligopolmarknader. 
Detta ställer stora krav på de professionella grupper som ska se till 
att verksamheten lever upp till de ändamålsparagrafer som reglerar 
verksamheten.

Under ett år arbetade jag tillsammans med huvudsekreteraren 
Mats Johansson – Mats är urtypen för en svensk kompetent ämbets-
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man – med att utvärdera om- och avreglering av de svenska nät-
verksmarknaderna. De närmare 900 sidorna fick inget avtryck i 
kanslihuset. Mats och jag var överens: problemets kärna var inte-
griteten hos de ämbetspersoner och myndigheter som hade att orga-
nisera och övervaka dessa marknader. För oss var det självklart att 
staten måste tänka igenom den offentliga tjänstens etos när offent-
liga och privata intressen friskt blandas. Men det föll inte i god jord 
hos statsrådet eller i praktiken främst hos Närings- och Finans-
departementets tjänstemän.

Det kan hända att vi var fel ute, men de skandaler som följt med 
privatiseringar och slarvig upphandling i kommuner och landsting 
tyder inte på det. Tvärtom.

Lärare och läkare som exempel på 
den offentliga tjänstens etos

lÄrArnA

Lärarna är pedagoger och ska förmedla kunskaper och insikter, 
men de är också ämbetsmän i ett speciellt förhållande till lagen. Lä-
rarna är också demokratins väktare, menar Lundquist. I ämbets-
mannarollen är lärarna demokratins tjänare och inte makthavar-
nas drängar eller pigor.

Ekonomen och nobelpristagaren Milton Friedman skrev år 1955 
en artikel som kom att påverka utvecklingen mot skolval. Den är 
särskilt relevant för Sverige eftersom vi numera har ett av västvärl-
dens mest decentraliserade skolsystem.

Friedman skriver att hela samhället vinner på utbildning och 
menar med Adam Smiths formulering att denna kan skötas av en 
»osynlig hand« och kan klara sig utan byråkratins »döda hand«.

Milton Friedman föreslår sedan att myndigheterna ska ge varje 
barn, genom dess föräldrar, en specificerad summa att använda en-
bart för att betala allmän utbildning. Föräldrarna ska vara fria att 
använda pengarna till den skola de valt.

Alla företag – vinstgivande, icke vinstgivande, religiösa, ja, även 
offentliga myndigheter – ska kunna starta skolor.

Milton Friedman ville att en skolpeng skulle bryta det lokala skol-
monopolet och närhetsprincipen. Det ger i sin tur, argumenterade 
han, föräldrarna inflytande över skolans interna struktur. Skolan 
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är ett lokalt monopol med en professionell byråkrati. En marknads-
lösning kommer därför att minska de professionella gruppernas 
makt. Detta är också vad som har inträffat.

Skolvalet bröt ned skolbyråkratin med, visade det sig, »biverk-
ningen« att lärarnas auktoritet och den legitimitet som kommer ur 
professionen minskade. Med andra ord respekteras inte auktoritet 
och professionell legitimitet.

När marknaden kommer in i klassrummet och lärarna utvärderas 
och underordnas föräldrarna påverkas resultatet av utbildningen. 
Var fjärde grundskolelärare är utsatt för påverkan när de ska sätta 
betygen och detta är vanligare i kommuner med konkurrens mellan 
skolor, visar Lärarnas Riksförbund.

Min poäng här är inte skillnader mellan huvudmännen för skolor-
na utan just att det sker en negativ utveckling av yrkets etos.

Det senare visas av en studie av proven i svenska för gymnasie-
elever läsåret 2005/2006. Proven omrättas av andra lärare, en så 
kal lad blind rättning. De som rättar vet inte vilken elev de rättar och 
resultatet är följande: betygen i svenska är 13 procent högre än re-
sultaten vid blind rättning. Nu är detta inte en studie som visar ut-
vecklingen över tiden, men den säger att det finns en betygsinfla-
tion i skolan. Det kan vara så att betygsinflationen förstärks av kon-
kurrensen mellan skolorna.

Finanspolitiska rådet diskuterar om lärarna ska få rätta de egna 
elevernas skrivningar ! Om inte lärare har den professionella statu-
sen som ämbetspersoner att de kan rätta elevernas prov, finns då 
inte ett större problem i skolan som inte åtgärdas genom att än mer 
minska lärarnas ansvar ? Det vill säga, hur är det ställt med deras 
professionalism och hur är lärarna som förebilder för eleverna ?

Statsvetaren Henric Ekengren Oscarsson visar att ungdomar ac-
cepterar alla former av korruption väsentligt mer än vuxna över 40 
år. De senare har inte aktuell erfarenhet av ungdomsskolan. Den 
som inte ser att ungdomsskolan har en underförstådd värdegrund 
underskattar nog ungdomars förmåga att avkoda vuxenvärldens 
värderingar.

Den som minns något av Markurells i Wadköping av Hjalmar Berg-
man från år 1919 minns att krögaren Markurell försökte påverka 
examinatorerna att godkänna sonen i studentexamen. Har standar-
den i Sverige i detta avseende vridits tillbaka ?
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lÄkArnA

En helt avgörande faktor för sjukvårdens legitimitet är etiken hos 
den medicinska personalen och förmågan och intresset att upprätt-
hålla denna. Le Grand menar att ersättningen har betydelse för per-
sonalens effektivitet. Jag hävdar att ersättningen inte minst har stor 
betydelse för hur den medicinska etiken tillämpas och för persona-
lens lojalitet med det offentliga uppdraget.

Är dagens problem för den offentliga sektorn så annorlunda än 
de som Oxenstierna identifierade: statens tjänare måste vara lojala 
mot staten ? Sociologen Bruno Palier har skildrat hur Läkarförbun-
dets inställning till finansieringen förändrats och att privatpraktise-
rande läkare föredrar betalning per vårdinsats, då det anses garan-
tera en bättre vårdkvalitet. Läkaren måste tillfredsställa sin patient, 
annars byter patienten läkare. Framför allt ger ett sådant system 
bättre inkomster. Detta överensstämmer med Sveriges läkarför-
bunds inställning i slutet av 1940-talet. Det överensstämmer fort-
farande med många franska läkarförbunds inställning. Men genom 
att fler läkare blev fast anställda av stat och landsting förändrades 
inställningen. I samband genomförandet av sjukförsäkringen kom 
läkarna i praktiken att bli mer beroende av staten som arbetsgivare 
än av en privat vårdmarknad.

Läkarförbundet är kanske det mest intressanta fackförbundet i 
Sverige, eftersom flera av konflikterna i samhället, rörande sjukför-
säkring, vårdval, privatisering av sjukvård samt försäkringsfinan-
sierad vård, berör deras yrkesutövning.

Läkarförbundet skriver till exempel om vårdval:

Mycket talar för att den fasta vårdpengen bör vara hög. Med hög 
vårdpeng menar vi att den bör täcka minst 70 procent av vård givar-
nas normala kostnader. För att inte invånare med stora  vårdbehov 
ska komma i kläm måste vårdpengen spegla förväntad vårdtyngd. 
Bäst är att relatera den till invånarnas ålder och till  socioekonomi. 
Innan vårdpengen relateras till diagnoser bör landstingen avvakta 
resultaten från de försök som inleds 2009.

Läkarförbundet verkar inte nöja sig med nuvarande modeller. Man 
säger att »exakt hur hög den rörliga ersättningen bör vara är svårt 
att bedöma men vid diskussioner med berörda läkargrupper fram-
går ganska klart att den bör hålla sig runt 10–30 procent av vårdgi-
varnas totala intäkter«.
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Konflikten mellan läkarrollen, dess etos, och samhällsutveck-
lingen finns också i sjukförsäkringen. Under de senaste åren har 
läkarna starkt kritiserat regeringens politik i fråga om sjukförsäk-
ringen. Den nya lagstiftningen innebär att de som har 10 års utbild-
ning i medicin inte längre är betrodda att avgöra om människor har 
tillräckligt nedsatt arbetsförmåga. Därför reagerar 108 läkare i ett 
upprop våren 2011 och vill »skrota förslaget att ta bort vårdperso-
nalen från den särskilda arbetsförmågebedömningen«.

Centerns talesperson Solveig Zander skriver att de sjuka inte får 
sin ersättning: »Försäkringskassan har kommenterat och förkla-
rat att de följt det skrivna regelverket. Jag ifrågasätter det och me-
nar dessutom att varje enskild människa är unik.« Nej, i försäkring 
är det förutsebara villkor som gäller och inte unik behandling, den 
kommer att vara godtycklig och inte förutsebar. Riksdagsledamoten 
Solveig Zander vill inte se att hon avskaffar sjukförsäkringen som 
försäkring och gör individerna extremt beroende av ämbetsperso-
nernas godtycke.

En försäkring förutsätter att det finns något att försäkra, till ex-
empel en persons arbetsförmåga eller egendom. Begreppet i befint-
ligt skick är det värde som individen vill försäkra, exempelvis sin 
förmåga till inkomster. I en försäkring behövs det en trovärdig be-
dömning om det finns en försäkringsskada, i detta fall nedsatt ar-
betsförmåga. I en försäkring, som inte skiftar med det ekonomiska 
läget eller med den politiska kulturen, kan arbetsförmågan bara av-
göras av oberoende naturvetenskaplig expertis, alltså läkare.

Den filosofi som alltmer styr offentlig förvaltning, nämligen utili-
tarismen, påverkar professionernas integritet negativt.

Lotta Vahlne Westerhäll, jurist med socialförsäkringar som speci-
alitet, skriver att processen med sjukskrivningar har krävt »läkar-
utlåtanden och medicinsk sakkunskap för rimliga och goda rättsliga 
beslut« och att staten nu »beskyller läkarna för att bidra till de höga 
ohälsotalen. Staten vill inte ha en yrkeskår som intar en självstän-
dig hållning i förhållande till statsmakten och inte effektuerar den 
politiska maktens beslut.«

I analyser från år 2008 visar Lotta Vahlne Westerhäll att nyckel-
begreppen för sjukförsäkringen är i befintligt skick, vad som är för
säkringsbart. Hon säger att principen om befintligt skick utgår från 
strävan efter en lösning som söker tillfredsställa både den formella 
likheten inför lagen och den materiella rättvisan.

Förutsättningen för att medelinkomsttagarna ska vara intresse-
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rade av att finansiera en allmän sjukförsäkring är att de tror att de 
kan trygga sin inkomstnivå. Vahlne Westerhäll skriver: »renodling-
en innebär att den enskilde inte längre skall vara försäkrad i befint-
ligt skick utifrån ett helhetsperspektiv.« Vahlne Westerhäll  hävdar 
således att eftersom individen inte kan försäkra sig i befintligt skick 
och naturvetenskaplig expertis inte längre kan stödja vad som är 
försäkringsbart så är detta »nästintill en omöjlighet för en rättstil-
lämpande verksamhet«.

Förvaltningspolitik en nygammal fråga

Medborgarna är olika nöjda med myndigheterna och den kommu-
nala servicen. Om myndigheterna säger Svenskt Kvalitetsindex att 
det är »stora skillnader mellan förtroendet för att myndigheten föl-
jer lagar och regler och förtroendet för att myndigheten behandlar 
alla efter deras förutsättningar. Förtroendet för att myndigheterna 
följer lagar och regler är stort i förhållande till förtroendet för att 
myndigheterna anpassar sig efter varje persons situation och be-
hov i sitt arbete.« Detta knyter an till slutsatser som levereras av Sö-
ren Holmberg och Bo Rothstein och andra forskare vid institutet för 
Quality of Government vid Göteborgs universitet.

Undersökningen visar också det paradoxala att nöjdheten är stör-
re med skatteförvaltningen och kronofogden, som tar in pengar 
från allmänheten, än för flera av de verksamheter som finansieras 
av skatterna, som skolan och äldreomsorgen. Skatteverkets tjäns-
temän liksom de övriga regelstyrda myndigheterna har undvikt 
»konsumenterna« och den osynliga handens inflytande som Milton 
Friedman eftersträvade.

Det kanske är därför som Björn Hasselgren, som forskar om den 
offentliga sektorns ansvar och ägande och är skeptisk till SnS:s kri-
tik av privatiserade tjänster, ändå skriver att om offentligt etos är 
viktigt så är fullständiga avtal svåra eller omöjliga att nå.

SOM-institutet i Göteborg frågar allmänheten om dess förtroen-
de för sjukvårdens personal och för lärarna i grundskolan. Det är 
slående hur mycket större förtroendet är för sjukvårdens personal. 
Den senare gruppens förtroende minskar något men mindre än för 
grundskolans lärare. Av åtta jämförda länder kommer Sverige på 
sjätte plats när det gäller allmänhetens förtroende för grundskolan.
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Förtroende för personal i grundskola och sjukvård. Procent.

Förtroende för lärare i grundskolan 2002 2008
Kvinnor 69 59
Män 57 51

Förtroende för sjukvårdens personal 
Kvinnor 85 83
Män 85 82

S. Johansson, Allmänhetens uppfattningar om offentlig verksamhet.  

SOM-rapport 2011:4. Statskontoret 2011.

Vetenskap, beprövad erfarenhet och att fixa politik

Redan för knappt ett sekel sedan insåg de framtida samhällsrefor-
matorerna att utilitarismen underskattar erfarenheten, skriver 
Gunnar Hansson i översikten Om samhällets omvandling. Wigforss 
och pragmatismens politiska filosofi.

Ernst Wigforss (1881–1977), finansminister i flera perioder och 
under många år, är i detta sammanhang viktig därför att vi vet vad 
han läste och hur han kom att påverka den svenska samhällsutveck-
lingen bort från en stel målstyrd utveckling till en pragmatisk er-
farenhetsgrundad och praktiskt inriktad politik. Det måste vara ge-
nomförbart. Det måste fungera.

Wigforss läste tänkare som William James och John Dewey, de 
stod för pragmatism och opponerade sig mot moralfilosofi och utili-
tarism. Utilitarismen var inte tillräckligt empirisk. »Genom att inte 
beakta erfarenhetens roll när man fastställde det goda förbisåg uti-
litarismen de sociala och kvalitativa egenskaperna som vår erfaren-
het har och den betydelse dessa erfarenheter har för vårt moraliska 
handlande.«

Redan då fanns den filosofiska kritiken mot att basera beslut på 
färdiga föreställningar om framtiden – detta gällde både kommunis-
ter och utilitarister, som hade färdiga samhällen mot vilka alla skul-
le sträva.
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De frågeställningar som Per Nyström, socialminister Gustav Möl-
lers statssekreterare och senare landshövding, arbetade med under 
årtionden verkar i dag lika aktuella.

Det första problemet handlar då som nu om välfärdspolitikens ef-
fektivitet. Det gäller uppenbart i skolan med de generellt lägre pre-
stationerna. Det gäller de stora variationerna i kostnadseffektivitet, 
inom sjukvården inte sällan skillnader på 25–50 procent i kostna-
der mellan likartade enheter. Det gäller inom äldreomsorg, där val-
frihet förutsätter lediga resurser, men när man kan välja får man 
inte och när man får välja så kan man inte. Får du välja är du nästan 
alltid för svag för att vara en effektiv konsument.

Den statliga förvaltningsapparaten verkar inte vara särskilt väl 
utrustad för ett i förhållande till andra länder kraftfullt decentrali-
serat skolsystem och stora självständiga sjukvårdsregioner.

Sveriges kommuner och landsting är en producentkartell som 
ofta blockerar en rationell förvaltningspolitik eller statens övriga 
intentioner.

Det handlar för det andra, då som nu, om förvaltningens profes-
sionella självständighet i förhållande till kungamakten. I dag är det 
inte en enväldig kung, utan politikens opportunism och dess krav 
på att ständigt leverera ny politik under mandatperioden samt me-
die landskapets förändring som ändrar förutsättningarna.

Det tredje problemet är demokratin och ämbetsmännen. Konunga-
makten, i dag regeringen och riksdagen, har ett ibland komplicerat 
förhållande till ämbetsmännen och deras makt.

Min huvudsakliga slutsats är att politikens och politikers kvalitet 
har försvagats när de förtroendevalda genom den nya förvaltnings-
politiken reduceras i förhållande till ämbetspersonerna. Ämbets-
personerna ges mycket makt utan tydligt ansvarsutkrävande. Vem 
är till exempel ansvarig för underinvesteringarna i infrastrukturen ? 
Eller för skolsystemets urspårning ? Är det flera försumliga stats-
råd eller några anonyma huvudmän i Finansdepartementet ? Bara 
genom att de »ansvariga« för den statliga budgetens olika utgifts-
områden benämns huvudmän sänds en stark signal om att det inte 
är de förtroendevalda i riksdagens utskott som är huvudmän eller 
principaler. Ämbetspersonernas legitimitet å andra sidan under-
grävs om allmänheten upplever att de hanterar målkonflikter och 
prioriteringar som är politiska.

Jag anser att demokratin försvagas av bristfälliga kontakter med 
forskarsamhället. Och då menar jag inte forskarträffar i riksdagen 
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eller invigningar av prestigeprojekt. Forskare får nu garnera och 
legitimera politikens riktning i stället för att ge politiken ett stabilt 
fäste genom det långsamma arbetssätt som kännetecknar akade-
mier.

Tillverkningen av politiken sker i dag med en snabb berednings-
process, och tvärtemot vad som sägs är politiken långt ifrån evi-
densbaserad eller forskningsnära. Visst är det nostalgi, men  enligt 
statsvetaren Per Borg diskuterades behovet av en  sammanhållen 
längre grundutbildning för alla barn under första hälften av 
1900-talet. Först år 1950 fattade riksdagen ett principbeslut. Men 
enligt vilken evidens eller beprövad erfarenhet har dagens skolsy-
stem konstruerats ?

I praktiken har politiken frigjort sig från kontakter med forskar-
världen genom att det inte längre är vanligt med stora parlamenta-
riska utredningar som arbetar under en längre tid, vilket är en för-
utsättning för forskarstöd. Nu är det snabba enmansutredningar 
av varierande kvalitet (med duktiga kollegor har jag presterat två 
SOU) eller särskilda råd, där forskarna som narrar förväntas legiti-
mera den politiska inriktning som den sittande regeringen står för. 
Det verkar vara ett mycket olämpligt uppdrag för akademiker. Att 
en tjänsteman verksam inom politiken har forskarutbildning räcker 
inte som grund för att en beredningsprocess är grundlig och saklig.

Det kan hända att de senaste årens stora politiska satsning, jobb-
skatteavdrag, är en god ekonomiskpolitisk idé. Mitt ifrågasättande 
gäller nu inte utfallet av politiken utan processen fram till skattere-
formen. Försåvitt jag har kunnat läsa var den »evidens« som fanns 
god, men den gällde smala skatteavdrag för hushåll som hade wel-
fare (ekonomiskt bistånd) i USA och Storbritannien. Det visade eko-
nomen Ann-Sofie Kolm tydligt i en SnS-rapport 2005. Här fanns, 
trodde jag på den tiden, möjligen embryot till en ny politik. Då ar-
betade en expertgrupp inne i Finansdepartementet med namnet Fia. 
Förkortningen står för Fler i arbete. Kolm har senare visat på mer 
empiriskt stöd för smala skatteavdrag, i praktiken riktade mot en-
samstående mödrar med bristfällig utbildning.

En genomgång av olika eU-länders politik år 2009 av Institutet 
för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering visar vad 
som leder till ökad sysselsättning. Kvinnors förvärvsfrekvens är 
hög re i länder där det finns subventionerad barnomsorg och där in-
komsten beskattas individuellt samt där ersättningen vid föräldra-
ledighet är knuten till tidigare inkomst. Vidare i länder där arbetsin-



komsten under hela yrkeslivet är kopplad till den framtida pensio-
nen. Dessa åtgärder är genomförda i Sverige, men belysande är att 
breda jobbskatteavdrag inte ingår bland åtgärder som haft effekt på 
sysselsättningen i eU-länderna.

Ekonomer under ledning av Eva Mörk försöker år 2012 utvärdera 
om jobbskatteavdraget faktiskt har fungerat. De finner ingen statis-
tiskt säker skillnad mellan olika grupper. De kan därför inte säga att 
grupper på arbetsmarknaden med låg sysselsättning ökat sin syssel-
sättning efter år 2006. Detta är nu inte det viktiga, utan frågan är: 
Hur såg evidensen ut och vilken kvalitet hade ämbetspersonernas 
beredningsprocess ? Vilka Ds och vilka SOU ska jag leta efter ?

Politikens villkor är annorlunda nu när medlemsantalet för parti-
erna har halverats och politikers beroende av medierna för att kom-
ma ut därför har ökat. Det gör det extra viktigt att hävda ämbetsper-
sonernas etos.

Det kan vara marknader för många områden men inte marknader 
för alla funktioner i samhället, skriver Bo Rothstein.


