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SAMMANDRAG  

I kölvattnet av uppropslistan som cirkulerade inom Utrikesdepartementet efter 2018 års 

riksdagsval, och den IT-läckan vid Transportstyrelsen som uppdagades 2017, har debatten om 

ett utökad tjänstemannaansvar utbrett sig i den svenska politiken. En diskursiv institutionalism 

talar om att diskursen, och institutionen, inom vilket en debatt bedrivs är viktiga att förstå, för 

att i sin tur kunna begripa sig på debatten i sig. Hur är diskursen tjänstemannansvarsdebatten 

ingår i utformad? Genom en diskursanalys, konstruerad med de diskursteoretiska begrepp 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe utarbetade, samt Norman Faircloughs idé om 

diskursordning, ämnar sig denna uppsats besvara den frågeställningen. En undersökning av 

tidigare interpellationer och en motion tagna från denna debatten i Riksdagen, ska ge en 

ögonblicksbild på hur denna diskurs artikuleras. Förtroende och förvaltning är centrala begrepp 

i diskursen, och en judiciell diskurs ingår i diskursordningen med den om tjänstemannaansvar.  
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1 INLEDNING 

Tjänstemannakåren utgör den beredande, utredande, och verkställande instansen av det 

politiska arbetet i samhället. Underordnade folkvalda politikers beslut, arbetar tjänstemän med 

att på olika sätt implementera demokratins fastställanden inom diverse områden, som vården, 

polisen, och socialtjänsten. Tillkommande en anställning som tjänsteman är ett flertal 

skyldigheter och rättigheter, knapphändigt summerade som tjänstemannaansvaret och 

tjänstemannaskyddet. Dessa åligganden innebär att legaliteter involverande tjänstemän ofta 

prövas under andra författningar särskilt tillskrivna just tjänstemän. Tjänstemannaansvar, vilket 

denna undersökning ämnar sig fokusera på, innebär de rådande regler icke-förtroendevald 

personal anställd inom myndighet eller stat begärs följa.   

 

1.1 Uppropslistan och IT-skandalen 

Efter Riksdagsvalet i september 2018 spreds en uppropslista bland Utrikesdepartementets (UD) 

tjänstemän, varav vilka 65 skrev under på listans krav om, bland annat, bevarandet av 

Regeringskansliets värdegrund och mångfaldspolicy, vid ett befarat regeringsbyte. 

(Westerholm, J. 2018, 25 september) Den givna anledningen för uppropslistan är det 

regeringsunderlag som en eventuell borgerlig regering anades besitta -- då med stödet av ett 

särskilt, i dokumentet, icke-nämnt parti (läs Sverigedemokraterna). Tidigare stats- och 

utrikesminister Carl Bildt bedömde detta högst anmärkningsvärt och kommenterade att “det är 

mycket allvarligt. [Och att] Konsekvensen av detta riskerar att bli att vi får en ökad politisering 

av alla dessa tjänster eftersom det blir en regerings enda sätt att vara säker på lojalitet i sitt 

kansli.” (Bildt, C. 2018, 26 september) Att en eller fler tjänstemän vägrar utföra sina uppgifter 

av politiska meningsskiljaktigheter med den sittande regeringen är en anomali i svensk politik, 

och konsekvenserna av upprepade likartade situationer kan spekuleras ge ofrånkomliga 

betydande förändringar i hur den politiska förvaltningen är strukturerad och hur den förändras 

under regeringsbyten. Hur tjänstemän bör agera i en situation där deras personliga värderingar 

upplevs som kränkta i och med utförandet av deras arbetsuppgifter är därmed en komplicerad 

fråga med många avväganden att ta hänsyn till.  

Ett år tidigare, i juni 2017 blev det känt att det läckt känslig information från 

Transportstyrelsen, medialt rubricerad som IT-skandalen, bland vilket ett extensivt 

körkortsregister som inkluderade alla svenska fordonshavares personuppgifter, samt synnerlig 
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information om svensk infrastruktur förefanns. Den läckta informationen var under en period 

tillgänglig för utländska serverarbetare i b.la. Tjeckien och Serbien, någonting Riksenheten 

antydde äventyrar rikets säkerhet. (Lindhe, J., Jönsson, O. 2017, 6 juli) Drygt en månad senare 

uppdagades faktumet att tjänstemän på Näringsdepartementet tagit del av information om 

läckan redan 2016, men att informationen dock aldrig nådde den dåvarande 

infrastrukturministern Anna Johansson. (Ekström, C., Gustafsson J. 2018, 16 april) Detta 

resulterade i att en misstroendeförklaring framställdes av oppositionspartierna i Alliansen. Till 

följd av detta avgick tillslut infrastrukturministern Anna Johansson och inrikesministern Anders 

Ygeman i en regeringsombildning som presenterades av statsminister Stefan Löfven i juli 

samma år. (Gustafson, L., Hedenmo, F. 2017, 27 juli) Inga-Britt Ahlenius, tidigare 

generaldirektör på riksrevisionen, kommenterade detta i en radiointervju, där hon efterlysande 

ett utvidgat tjänstemannaansvar likt det innan 1975, då den dåvarande Socialdemokratiska 

regeringen genomförde en betydande avkriminalisering i området tjänstemannaansvar genom 

den ämbetsansvarsreform som Riksdagen då röstade igenom. Hon menar att “gamla 

[tjänstemanna]ansvaret var mycket mer allmänt. (...) [Och] vad som hände vid 

transportstyrelsen (...) borde vara underställt ett tjänstemannaansvar.” (Strömberg, C. 2017, 

18 augusti) Enligt Ahlenius finns alltså ett behov i svensk politik av ett stramare ramverk inom 

vilket tjänstemän kan agera och arbeta, ett där konsekvenserna av felaktigt agerande, eller i 

exemplet om IT-skandalen, icke- eller otillräckligt agerande, kan eventuellt bestraffa den 

enskilde tjänstemannen till en högre grad.    

 

1.2 Tjänstemannaansvarsdebatten 

Nyckelordet i dessa två dramer är tjänstemän, och till vilken grad de bör hållas ansvariga i sin 

tjänst som just icke-förtroendevalda anställda, och följaktligen vad detta får för konsekvenser 

på Sveriges demokrati. Det som komplicerar frågan, och även ger förståelse för upphovet av 

uppropslistan samt overksamheten av Näringsdepartementets tjänstemän, är en fråga 

statsvetaren Lennart Lundquist ställde i boken Politik som organisation, med hänsyn till 

ämbetsmännens ansvar: “hur ska lydnad, lojalitet och hänsyn avvägas mot varandra?” 

(Lundquist, L. 2014. s. 118) Den statliga byråkratin är trots allt inte uppbyggd av oemottagliga 

kugghjul och kolvar, eller icke-ifrågasättande maskiner, utan minst lika förnuftiga och 

moraliskt disponerade individer som deras överordnade. Idén om till vilken mån man bör 

utvidga ett straffansvar kan därmed antas slutsatsen att om man straffbelägger området alltför 

hårt, motverkas effektiviteten och handlingsutrymmet för tjänstemän. Ärenden skulle 
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handläggas enbart utefter direktiv, snarare enskilda bedömningar, för att undvika möjliga 

disciplinåtgärder. Därav förefinns ett fundamentalt övervägande om hur denna lagstiftning bör 

se ut, ett där idealen mellan en effektiv tjänstemannakår med stark handlingskraft, eller ett där 

medborgarnas rättssäkerhet gentemot tjänstemännen, främst proponeras.   

Ämbetsansvarsreformen, som en del av den existerande lagstiftningen, var början på en 

rad förändringar i de offentliga organisationerna, som skulle leda till vad som ofta faller under 

begreppet new public management (NPM). Från sammanslagningen av Sveriges tidigare 2500 

kommuner till 275 (i dag 290) växte en nödvändighet till att bättre överse och effektivisera det 

kommunala administrativa arbetet. En mer generell eftersträvan att efterlikna den offentliga 

sektorn med den privata påbörjades därmed, och NPM karaktäriseras främst som det kluster av 

idéer tagna från näringslivet som anammats i det offentliga. (Almqvist, R. 2006) Dessa 

förändringar innebar, bland annat ändringar i hur den offentliga sektorns anställningsvillkor var 

utformade, nu mer likt det privata (Mer om det i kap. 2.3). Tjänstemannaansvaret, som en del 

av denna senaste par decenniernas process, följde denna mer övergripande offentliga 

utveckling, och, som Almqvist, R anmärker, ”Förtroendet för de offentliga tjänstemännen, och 

de traditionella professionerna, byttes ut mot ett förtroende för marknaden, och näringslivets 

affärsmetoder (…)” (Almqvist, R. 2006. s. 24) Därav kan frågan om ett utvidgat 

tjänstemannaansvar förstås som, bland annat, en del av en större process inom förvaltningen i 

helhet, där en konkurrens råder mellan olika idéer (effektivisering – rättssäkerhet) och 

institutioner (privata – offentliga sektorerna).  

Även förståeligt från de ovanstående beskrivna händelserna är den växande debatt inom 

svensk politik om just tjänstemannaansvaret, dess innebörd, nödvändighet, och framtid i 

förvaltningen. Debatten tar sig i nuet uttryck i den allmänna diskursen i formen av tidskrifter 

och debattinlägg, många av vilka ställer sig kritiskt till det befintliga regelverket, till exempel 

som ett debattinlägg i Sydsvenskan, som formulerar behovet av lagändring som “ett utvidgat 

straffrättsligt ansvar för offentligt anställda tjänstemän” (Ekström, C., Gustafsson J., 2018, 16 

april), samt uttrycker debatten sig i det offentliga, exempelvis vid Riksdagen i formen av 

interpellationer och motioner, förberedda av diverse partier. En summarisk anblick på debatten 

ger intrycket om att dess förespråkares centrala farhågor om de brister som utgör 

nödvändigheten för ett utökat tjänstemannaansvar, antyder på eventuella korruptionsproblem, 

en ökad politisering av poster som tidigare antagits opartiska i och med partipolitiska utspel, 

samt en upptrappad aktivism inom tjänstemannakåren, där personliga, eller partipolitiska, 

åsikter går före förvaltningens egna regelverk för tillvägagångssätt i ärenden. 



 

 

4 

1.3 Syfte  

Uppsatsens övergripande syfte är att bredda förståelsen om den nutida debatten om utvidgandet 

av tjänstemannaansvaret. Delmomenten i uppsatsen är uppbyggda på så sätt att de tillsammans 

ämnar sig åt att, från olika vinklar, finna en skärpunkt inom vilket ett nytt perspektiv på debatten 

förhoppningsvis kan identifieras och studeras. Debatten är i sig är därmed i fokus, och syftet är 

att undersöka vad som fundamentalt utgör denna debatt. 

1.4 Frågeställning 

Följande är de frågeställningarna uppsatsen är centrerad kring att besvara: 

● Hur artikuleras tjänstemannaansvaret i debatten i Sveriges riksdag?  

● Vilka begrepp centrerar denna debatten?  

● Hur är diskursen denna debatt är en del av strukturerad? 

 

1.5 Disposition 

Inledningsvis ämnar sig kapitel 2 av uppsatsen till en summarisk skildring av 

tjänstemannaansvarets rättsliga historia, där en tillbakablick om upphovet och utvecklingen av 

lagstiftningen redogörs för, i syfte att bilda en förståelse för den nutida debattens olika ledmotiv.  

Fortsättningsvis följer kapitel 3 där de teorier som ligger till grund för ämnets relevans och 

användbarhet i att studera, förklaras och övervägs, i syfte att finna den teori bäst lämpad till att 

förankra just denna studie.  

Därefter, i kapitel 4, förklaras tillvägagångssättet, eller metodologin, denna uppsats utgår ifrån, 

samt presenteras materialet uppsatsen kommer använda sig av, och ämnas använda i det 

nästkommande analyskapitel för att besvara de frågeställningarna som de är formulerade ovan.  

Kapitel 5 är själva analyskapitlet där studien av materialet, genom den givna metodens 

tillvägagångssätt, och med den givna teorins förankring, ämnas undersöka uppsatsens material.  

Slutligen finns även en redovisning av de slutsatser undersökningsmomentet kom fram till i 

kapitel 6, där även en avslutande diskussion om studien förekommer. Därefter kan 

referenslistan hittas.  
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2 HISTORISK ÖVERSIKT 

Vad som följer är en koncis översikt om tjänstemannaansvarets historia genom tiderna, med 

specifikt fokus på det nutida, och därav vad som historiskt sätt är relevant för den nutida 

debatten. Framförallt strävade jag efter ett sammanhängande ledmotiv med de mest signifikanta 

delarna av historien i åtanke. 

 

2.0.1 Förkortningar 

Många av referenserna i detta kapitel är av en rättslig karaktär, och förtydligas därmed kortfattat 

i listan nedan för lättare läsbarhet.  

SOU       Statens Offentliga Utredningar 

KU       Konstitutionsutskottet 

BrB       Brottsbalken 

JD       Justitiedepartementet  

StjL       Statstjänstemannalagen (1965:274) 

AD      Arbetsrättsdomstolen 

 

2.1 Tjänstemannaansvarets ursprung 

Det tidigare kapitlet kan möjligtvis ge intrycket om att debatten om tjänstemannaansvar är en 

relativt modern företeelse, men debatten är snarare långt ifrån ny. Tjänstemannarollen kan 

åtminstone dateras tillbaka till 1600-talets Sverige, då den dåvarande rikskanslern Axel 

Oxenstierna genomförde betydande reformer som förändrade det offentliga ämbetet markant. 

Rättssäkerheten strukturerades om, och kronans makt gav vika för en mer inflytelserik 

tjänstemannaroll inom staten, där statsråd och ämbetsmän inte längre kunde avsättas utan en 

dom från en rättegång. Detta tryggade enskildas säkerhet gentemot staten, således antyder 

historikern Gunnar Wetterberg att “[det ibland har] betecknats som den första formaliseringen 

av statstjänstemännens rättssäkerhet.” (Wetterberg, G. 2014. s. 50) Och därmed påbörjades den 

första formaliseringen av en rättsnorm på området.   
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Denna utveckling fortgick, och genom en överflyttning av befogenheter från en 

centrerad kungamakt ut till myndigheter, inom vilket tjänstemän verkar, påbörjades en process 

av professionalism inom förvaltningen som skulle höja den generella yrkesmässiga 

kompetensen och lämna kronan till mer nationellt omfattande uppgifter. “Fullmakterna var 

tillfälliga anordningar i konungens frånvaro, men de speglade en begynnande 

institutionalisering. Den personligt utövade kungamakten räckte inte längre till för att hålla 

reda på alla kronans intressen.” (Wetterberg, G. 2014. s. 96) En stor del av staten skulle därav, 

och därefter, idealt funktionera ett väloljat maskineri snarare en enväldig härskares vilja. Detta, 

menar jag, förutsatte en rättssäkerhet, som i sig kom till att bli behovet av grunden till vad som 

i dag utgör tjänstemannaansvaret.  

 

2.2 Kodifiering till lagar 

Tjänstemannaansvaret, som författning, kodifierades ånyo med åren.  Fram till 1734 förekom 

åtskilliga lagar i området om tjänstemannaansvar, utan något enhälligt samlingsbegrepp. 1734 

års lag sammanförde tidigare lagstiftningar till lagboken, och stadgade straff om lagar som 

gällde, bland annat, oriktigt dömande i domstolar, olagligt uttag av skatter, och förfalskning av 

dokument inom ämbeten (SOU. 1969:20. s. 14) -- ett avstamp för fastställandet om 

tjänstemannarollens nutida innebörd. Under denna tid, med byråkratins framväxt, fick 

förvaltningsförfarandet ett mer judiciellt inslag, med bestämmelser om fiskaler utnämnda 

specifikt till enskilda förvaltningsmyndigheter, som hade i uppdrag att, bland annat, hantera 

åtal gentemot respektive myndigheters tjänstemän, gällande t.ex. en tjänsteman som försummat 

eller felat sitt uppdrag. (SOU. 1969:20. s. 15) Det huvudsakliga syftet med den här tidens 

lagstiftningen var att både säkerställa ett skydd från övergrepp av myndigheter mot den enskilde 

individen, samt utstaka områden inom vilket tjänstemän verkade, både i syfte att legitimera 

deras yrkesutövning, samt ådagalägga ansvarsområden.  

En genomgående komplettering om kategorisering av tjänstemän och respektives särskilda 

lagöverträdelser tillkom 1864, då specificeringar om skydd för individer mot övergrepp från 

myndigheter angavs, och ämbetsansvaret formgavs. Framöver; mellan åren 1864 och 1949 

tillkom mindre lagändringar på området, men den 1 januari 1949 trädde en helt omarbetad 

ämbetsbrotts-reform i kraft som i princip slopade tjänstemannens särställning inför lagen när 

det kom till allmänna brott. Logiken bakom detta följde ett konsekvent tänkande att allmänna 

brott bör medföra allmänna straff.  Följaktligen formgav detta vad som bör vara straffbelagt 
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blott tjänstemän, som med hänsyn därtill indelades i fyra huvudkategorier, nämligen: (1) 

tagande av muta eller av otillbörlig belöning, (2) brott mot tystnadsplikt, (3) tjänstefel (4) och 

tjänstemissbruk. (SOU. 1969:20. s. 16) Dessa kategorier skulle alltså stå för de huvudsakliga 

förbrytelserna utmärkande just tjänstemäns specifika roll i en judiciell mening. Denna 

gruppering är närmare vad vi känner igen i dagens lagramverk för tjänstemannaansvaret.  

 

2.3 Ämbetsansvarsreformen 

Den mest påfallande bakomliggande motivationen till upphovet av 1975 ämbetsansvarsreform 

var den extensiva lista av straffrättsliga ansvar en offentligt anställd tjänsteman påkallades rätta 

sig efter. Riksdagen hade här intresse att utforma den offentliga sektorns anställningsvillkor till 

mer lik den privata, nämligen avtalsrättslig. Vid sidan av allmän lagstiftning, kunde en som 

ämbetsansvaret angick dömas till de särskilda ämbetsstraffen om avsättning och suspension. 

Även en särskild statstjänstemannalag (1965:274) (hädanefter StjL) låg till grund för en 

tjänstemans utövande, som innebar ytterligare bestämmelser om disciplinansvar, vilket medfor 

ett lagreglerat, utomstraffrättsligt sanktionssystem, där tjänstemän kunde åläggas disciplinstraff 

såsom löneavdrag och varningar. (KU. 2015/16:KU17. s. 7- 8) Dessa menades emellanåt, av 

författarna till ämbetsansvarsreformen och dess stödjare, tynga posterna till overksamhet, då 

det yrkesmässigt blev brydsamt att administrativt förvalta i så judiciellt komplicerade 

förhållanden.  

Tjänstemän kunde under den tidigare lagstiftningen dömas till antingen tjänstefel eller 

tjänstemissbruk. I ett betänkande från Konstitutionsutskottet definieras tjänstefel som “att 

genom försummelse, oförstånd eller oskicklighet åsidosätta vad som åligger tjänstemannen 

enligt lag, instruktion eller annan författning, särskild föreskrift eller tjänstens beskaffenhet.” 

(KU. 2015/16:KU17. s. 7) och tjänstemissbruk som “att som tjänsteman missbruka sin ställning 

till förfång för det allmänna eller någon enskild.” (KU. 2015/16:KU17. s. 8) Dessa rättsregler, 

samt de tidigare nämna ämbetsstraffen om avsättning och suspension, kom till att i princip bli 

ersatta av Brottsbalkens då nya (BrB) 20 kap. om tjänstefel, där de två ovannämnda 

brottsdefinitionerna i citaten i stort sätt kvarstod, fastän med tillägget om att de begås vid 

myndighetsutövning snarare än vid en enskild tjänstemans aktion. (BrB 1962:700. kp. 20) 

Begreppet myndighetsutövning blev här centralt för tillämpningen av straffansvaret, och det 

innebar en betydande avkriminalisering i området på grund av en rejäl åtstramning av det 
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straffrättsliga ansvaret där nu ringa tjänstefel, t.ex. oaktsamhet, i de flesta fall inte längre räckte 

till som grund till en rättslig tillämpning av lagen om tjänstefel.  

 

2.4 Samtida lagstiftning 

Den samtida lagstiftningen i området tjänstemannaansvar har tydligtvis genomgått påtagliga 

förändringar genom tiden, inte minst i modern tid. Eftersom denna ämbetsansvarsreform 

innebar en omfattande avkriminalisering på området, uppfattades det därefter som resulterande 

i en delvis ökad risk för ett minskat förtroende för den offentliga verksamheten av allmänheten. 

De potentiella konsekvenserna av ett sådant förtroenderas i de offentliga institutionerna kan 

enkelt konkluderas som förödande för tilliten till rättssäkerheten. Att medborgares intressen 

tillgodoses på ett korrekt och systematiskt sätt kan anses främst vila på fungerandet av ett 

straffrättsligt ansvar. (Lindblom, A. 2011. s. 25) Således tillkom en lagändring 1989 som 

innebar ett utökat straffansvar för tjänstemannarollen (JD. Prop. 1988/89:113). Bland annat 

infördes beteckningen grovt tjänstefel, som finns stadgat i BrB 20 kap 1 § 2 s., just eftersom 

den judiciella gränsen mellan tjänstefel och tjänstemissbruk var svårdefinierad, och var därmed 

en besvärlig författning att tillämpa i rätten.  

I och med ämbetsansvarsreformen upphörde StjL att gälla, och den gällande ordningen 

för tjänstemannaansvaret utgår nu främst från BrB. För att återgå till vad som tidigare beskrevs 

om ringa tjänstefel, och för att ytterligare uppenbara komplexiteten i ämnet; 

arbetsrättsdomstolen (AD), där många av de tvister gällande just tjänstemannaansvaret hamnar 

och förvaltas, har riktlinjer för vad som konstituerar grund för ringa fel.  Lindblom, A.  

sammanfattar dessa grunder som “godtagbart skäl, bristande insikt, provokationer, oklara 

regler och även ursäktande av det felaktiga beteendet.” (Lindblom, A. 2011. s. 47) Som tidigare 

konstaterat innebär detta att dessa tidigare nämnda ringa fel (som t.ex. oaktsamhet), i princip, 

inte är tillräckliga för att medföra någon fällande dom, utan kan med yrkandet av de 

ovanstående grunderna, anses tillfredsställande som disciplinsåtgärder. Hon fortsätter med att 

antyda att “Vissa av dessa grunder är svårdefinierade och svårtillämpade. Hur rättssäkert är 

det att ansvarsfria någon p.g.a. en ursäkt?” (Lindblom, A. 2011. s. 47) Alltså, i en bedömning 

om oaktsamhet vid en tjänstemans handlande utgår den rättsliga processen från vad som är 

stadgat om tjänstefel i BrB, där det sammanfattningsvis är fastställt att bedömningen ska utgå 

från den specifika anställningens skyldigheter, och väga dessa mot arbetstagarens individuella 

förutsättningar -- utbildning, erfarenhet, och kunskap.  (Lindblom, A. 2011. s. 47) Men som ett 
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betänkande från KU konstaterar så ska “Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens 

befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra 

omständigheter är att anse som ringa, (...) inte dömas till ansvar.” (KU: 2017/18:KU37. s. 35) 

Att AD kan ansvarsfria någon på detta sätt kan förstås som en av de huvudargument kritiker 

mot den rådande lagstiftningen om tjänstemannaansvar framhåller. Det är dessa regler som 

utgör dagen straffansvar för tjänstemän. 
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3 TEORI 

Teorierna bäst lämpade för att reda ut de tidigare nämnda frågeställningarna är de som faller 

inom begreppet institutionalism. Institutionalism, i vid mening, innebär studerandet av 

organisatoriska dynamiker, vare sig de vara kulturella, traditionella, normativa eller rättsliga 

(bara för att nämna ett fåtal), och hur de sammanfaller som aggregat inom ramverket för en 

institution, och därefter kan förklara någonting (ett beteende, ett skeende etc.). Uppsatsämnet 

har en stark anknytning till rättsläget kring tjänstemannaansvaret, samt den omkringliggande 

debatten, och har därmed en teoretisk förbindelse till institutionalisering och diskursiv 

institutionalistisk teori.   

 

3.1 Institutionalismens fåror 

Detta delkapitel är delvis en redovisning för den teoribildning analysmomentet grundar sig i, 

men kan även ses som en kartläggning av den utforskningen jag gjorde i området under min 

jakt på den mest lämpade varianten av institutionalism för min uppsats, i den uppsjö 

institutionalistiska teorier som förefinns i den relevanta litteraturen.   

Inledningsvis definierar Scott, R. W. (1987) en institution som ett relativt bestående 

system av sociala övertygelser eller praxisar, som t.ex. religioner, arbetsplatser, familjer och 

politik. El Kholi, H. (2013) skriver att kulturella förhållanden är viktiga att förstå i försök till 

förståelse för beteenden inom samhället, men med institutionalism anses strukturen och 

organisationen (och de normer och regler de är uppbyggda av) av samhällets institutioner, och 

hur de till en större grad influerar människan. Dock existerar ett antal olika teoretiska 

konceptualiseringar om institutionalism som verktyg, beroende på problemställningen teorin 

används för att besvara, och på vilken instansnivå problemet (problemen) tros förekomma. Den 

mest framträdande distinktionen som förekommer inom teorin är den mellan old 

institutionalism och nyinstitutionalism, där old institutionalism tenderar att fokusera på 

organisatoriska konflikter, strategier och strukturer, och nyinstitutionalism på koncepten om 

meta-ideologier och institutioner såsom kapitalism, politisk kultur och en övergripande 

ideologi. Framträdande i båda är undersökandet av normer, regler och traditioner som navigerar 

institutioner.   

Dock är distinktionen långt från ett vattentätt skott, och försök till att sammanställa 

funktionella variationer är gängse förekommande i litteraturen om institutionalism. Enligt 

Abrutyn, S., & Turner, J. H. (2011) har nyinstitutionalism mycket att lära av old 
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institutionalism, t.ex. när det kommer till granskandet av olika symboliska medel för utbyte, då 

främst makt och pengar, institutioner, organisationer och individer sinsemellan. De menar att  

nyinstitutionalism för det mesta fokuserar på hur ekonomiska organisationer och institutioner 

influerar och influeras av den politiska och legala sfären av samhället, och därav innehar en 

särskild mottaglighet för meta-idéer om kapitalism, politisk demokrati, och vetenskap, då andra 

sorters formationer och ideologier inom andra institutionella sfärer ignoreras.  

Nyinstitutionalism, som en utveckling av old institutionalism, menar Immergut, E. M. 

(1998) härstammar från behaviorism-debatten på 1950 och 1960-talet, då en kritik mot att förstå 

organisationer från ett beteendevetenskapligt perspektiv lanserades, och uttryckte behovet av 

en större kontextuell tolkning inom vilket dessa organisationer förekom. Argumentet lyder att 

ett visst beteende alltid förekommer inom kontexten av en institution, och kan endast förstås 

som sådant. Vidare anser Immergut, E. M. att nyinstitutionalismen innehar en teoretisk kärna, 

vilket kan delas upp i tre olika teoretiska grenar; nämligen, historisk (HI), sociologisk (SI), och 

rational choice-institutionalism (RI). 

 

Historisk institutionalism är baserad på idén om att aktörer influeras till beteende (läs: 

maximera sina intressen) av de institutionerna inom vilket de existerar. Immergut, E. M., & 

Anderson, K. M. (2008) menar att det är genom informationen ernådd från historien som vi 

kommer politiska beteenden (som grunden till beslut) närmst, eftersom den grundar sig på 

institutioners historiska arv och utveckling genom tiden. De Vijge, M. J. (2013) skriver att 

teorin om HI är, i sig, en kombination av två perspektiv; (1) calculus approach, där aktörer 

beskådas som instrument och strateger för sin egen maximering av sina intressen, och (2) 

cultural approach innebär att dessa strategier, i sig, är influerade av aktörernas världsåskådning, 

och lämnar därav utrymme för institutionernas inflytande på aktörerna som en viktig del av 

analysen. Sammanfattningsvis är HI en teori som ifrågasätter aktörers direkta inflytande på sin 

omgivning, och ställer istället kontexterna inom vilket aktörerna existerar i fråga. 

 

Jenson, J., & Mérand, F. (2010) skriver att den sociologiska institutionalismen är starkt 

förknippad med idéhistorian följande Karl Marx, Max Weber och Émile Durkheims uppslag, 

med de gemensamma faktorerna av maktstrukturer, makro-historiska processer, mellan-

institutionella konflikter, samt symbolisk representation som huvudämnen för granskning.  

Vidare menar Vijge, M. J. (2013) att SI använder sig av en alltför bred definition av kultur, i 

sociologins teori om institutioners påverkan på aktören, och är därmed sekundär till den HI som 

han anser redan inneha teoretiska verktyg för att bilda en förståelse om samma koncept.  
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Rational choice institutionalism, till skillnad från SI, menar Heikkila, T., & Isett, K. R. (2004) 

fokuserar på hur regler och strukturer, formade av individers preferenser, begränsar eller 

auktoriserar vissa handlanden inom institutioner. Med andra ord, betraktas aktörer som 

rationella i sitt beslutfattande och tänkande, och användare av institutioner i deras verksamhet 

för att uppnå sina individuella målsättningar.  

 

En framstående kritik mot dessa tre, mer etablerade, rön inom institutionalistisk teori är vad 

Schmidt, V. A. (2010) menar är deras oförmåga att förklara institutionell förändring med tiden. 

Schmidt, V. A. framhäver en diskursiv institutionalism (DI), där den politiska diskursen och 

processerna inom vilket nya idéer genereras och sprids ligger i fokus, som ses som sättet 

institutioner förändras med tiden. En teori där individens egen förmåga till att framställa sin 

egen verklighet sätts i fokus.  

 

3.2 Dikursiv institutionalism 

Schmidt, V. A. (2008) sammanfattar DI att inneha fyra generella teoretiska drag, nämligen; (1) 

Att diskurser och idéer tas på allvar i användandet av den institutionalistiska teorin, (2) att vad 

som ämnas med DI är att man sätter diskurser och idéer i en institutionell kontext, varifrån man 

utgår från en av de tre tidigare, mer etablerade, institutionalistiska teorierna för att ernå 

bakgrundsinformation, (3) idéer bör utvärderas / undersökas utefter en menings-kontext, och 

slutligen (4) att vad som främst skiljer DI från HI, RI och SI är dess mer dynamiska 

tillvägagångssätt i förklaringen av institutionell förändring, där de tidigare nyinstitutionalistiska 

teorierna antingen saknade en tillräcklig teoribildning för att rimligen förklara en sådan 

förändring, eller inte ämnades till att besvara sådana frågor till att börja med. (Schmidt, V. A. 

2008. s. 304) 

 Punkt 2 i denna summariska lista framhäver att DI bör ansluta sig till en av de äldre 

nyinstitutionalistiska teorierna för att bilda en mer omfattande uppfattning om företeelserna 

relaterade till det studieobjekt sagda studie ämnar sig undersöka. Schmidt, V. A. menar dock 

även här att det inte finns något speciellt prejudikat på hur en sådan införlivning bör se ut, då 

teorin är relativt ny och i meningen om nyttjad, outvecklad. Detta lämnar besluten upp till 

flitigheten hos forskaren, vilken i denna stund råkar vara jag själv. I och med mitt redan 

utskrivna kapitel som redogör för tjänstemannaansvarets historia (på ett översiktligt sätt), anser 
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jag det mest lämpligt för min undersökning att inkorporera HI in i den DI jag har till avsikt att 

nyttja i undersökningsmomentet.   

Bell, S. (2011) vidhåller att denna “konstruktivistiska” fåra av institutionalismen inte är 

nödvändig för att förklara institutionell förändring. Han menar att anledningen till utvecklingen 

av institutionalism som en teoretisk metodik, var i första hand för att undersöka de kontextuella 

förhållandena aktörer finner sig i, och historisk institutionalism tar hänsyn till både aktörers 

inflytande på institutioner, såsom vice versa, därav värderar han diskursteorin som undermålig 

för sitt syfte.  

Som en slutlig kommentar i detta stycke, vill jag framhålla att trots Bell, S. kritik om DI 

anser jag den alltjämt bäst lämpad för mitt uppsatssyfte och frågeställningen. Jag väljer här att 

instämma med Schmidt, V. A. (2008) konklusion om DI; att det är möjligt att acceptera DI utan 

att nödvändigtvis förkasta de andra tre nyinstitutionalistiska teorierna. Han skriver att “Politiska 

realiteter är vidsträckta och komplicerade. Ingen enstaka metodik är kapabel nog till att 

förklara de fullkomligt.  Vardera metoden får en annan del av realiteten, på en anna nivå av 

abstraktion, med andra generealiserbarheter, och andra objekt och logiska förklaringar.” 

(Schmidt, V. A. 2008. s. 322. Egen översättning) På detta sätt menar han att DI kan använda 

sig av de andra nyinstitutionalistiska teorierna som bakgrundsinformation i den egna studien. 

Den huvudsakliga skillnaden mellan Bell, S. och Schmidt, V. A. argument angående teorierna 

är hur väl avgränsade de institutionalistiska teorierna bör vara från varandra, där Bell, S. vill se 

en återvändning till då teoriernas gränser var klart definierade, och Schmidt, V. A. gärna ser, 

om inte ett insisterande på nödvändigheten av, en sammanblandning.  

Relevant för denna uppsats är dock att DI ger ett övergripande syfte med att undersöka 

de ställda frågeställningarna, eftersom den diskursiva institutionalistiska teorin i grunden 

hävdar att diskursen, eller debatten, är vad som utgör institutionen. Därav är det genom 

diskursen, som debatten, och därmed det politiska läget (t.ex. genom lagändring) förändras. En 

undersökning av diskursen är en undersökning om de förutsättande förändringsprocesser som 

ligger till grund för hur debatten fortskrider, och hur det politiska landskapet relaterat till 

uppsatsämnet är utformat.   
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3.3 Diskursteori 

I detta delkapitel sammanfattas de primära beståndsdelarna som tillsammans utgör 

diskursteorins grundsatser. 

Inledningsvis tycks råda en tendens inom den diskursteoretiska litteraturen att skildra 

samhället som en myt, eller en omöjlighet. Vad som menas är att samhället såsom det upplevs, 

eller uppfattas av våra sinnen, aldrig kan fullkomlig överensstämma med någon objektiv 

sanning (om nu en sådan är att antas existera). Grundläggande för diskursteorins teser är 

förmågan till förståelse av sociala fenomen som diskursiva konstruktioner. Det vill säga, icke-

konstanta, oavbrutet förändrande, system av kommunikation människor emellan. Närmare 

antyder de politiska teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, i boken Hegemony and 

socialist strategy (1985), att diskurser är ett fenomen förekommande utifrån människans 

förmåga till subjektivitet (social identitet, medvetande), och att diskurser därav förekommer i 

alla intersubjektiva förhållanden där en någorlunda delad mening om en företeelse existerar. 

Alltså är en diskurs inte endast, kanske mer allmänt förmodat, någonting förekommande i 

kontexten av en text och en författare, eller talare och dennes åhörare, utan alla organiserade 

system av mening. Specifikt relevant för denna uppsats är att denna kategorisering av system 

även innefattar institutioner, såsom det politiska, eller mer specifikt, det parlamentariska (såsom 

Riksdagen). 

Jørgensen, M. W. och Phillips, L. utvecklar närmare på den bakomliggande teorin, och 

förklarar att byggstenarna för en diskursteoretisk analys är lingvistiska tecken, som en del av 

en betydelsebildning i en företeelse (social process, struktur etc.) och deras förhållanden till 

andra tecken. Författarna sammanfattar detta metaforiskt som ett försök att “spänna ut fisknätet 

så att betydelsen av varje tecken står i ett fast förhållande till de andra tecknen.” (Jørgensen, 

M. W., Phillips, L. 1999. s. 32) En meningskedja mellan begrepp kan därav byggas upp (eller 

blottläggas), och därefter studeras.   

Dessa tecken, och dess förhållanden sinsemellan, som vi använder för att förstå dessa 

diskurser, eller institutioner, kan omöjligen uttömmas på potentiella betydelsetillskrivningar.  

(Jørgensen, M. W., Phillips, L. 1999. s. 46) Därför kan vi aldrig fullt ut förstå oss på ett specifikt 

meningssystem. Detta gör givetvis teorin väldigt motsägelsefull i den meningen att den ändå 

påstås förklara någonting, poängen är dock att den förklarar någonting, men inte allting -- vilket 

är en viktig distinktion och en central tanke i diskursteorin.  
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4 METOD OCH MATERIAL 

Detta kapitel redogör för metodologin denna uppsats ämnar sig använda i besvarandet av den 

givna frågeställningen.  Speciell vikt läggs på den diskursanalytiska metoden, och beskrivandet 

av dess innebörd samt användbarhet i en studie som denna. För övrigt är det värt att notera att 

metodlitteraturen på området om textanalys tycks vara tämligen enhällig i att tydliggöra den 

individualitet som råder i valet av metod i relation till forskningsobjektet. Därav är den följande 

metodiken delvis en egen kreation, åtminstone till den utsträckningen att dess beståndsdelar må 

härröra från lite varsom, i syfte att skräddarsy metoden passande frågeställningen. Trots detta 

är det även mitt syfte att vara så konkret och transparent som möjligt i min redogörelse för min 

metod, och vad för begrepp den grundar sig i.     

 

 4.1 Diskursen 

Som första steg i redogörelsen för metoden, menar jag att den intar en textanalytisk, eller 

kvalitativ, form, i den meningen att den inte ämnar sig åt att kvantifiera begrepp, eller 

påståenden i texten, utan snarare tolka, och tyda meningen med texten i ett försök att upptäcka 

mönster vars kartläggning kan förklara någonting underliggande texten. 

För att avvinna denna mening, och därmed tolka texten, krävs en uppläggning om 

textens kontextuella företeelser, och vilken / vilka av dessa som väger tyngst. Det vill säga, i 

den nästintill gränslösa mängd möjliga interpretationer av en text, är det forskarens uppdrag att 

avgöra vilken tolkningsmetod som är bäst lämpad till studien i fråga. Här finns därmed en 

uppsjö av olika tillvägagångssätt, alla beroende av vilken analys uppgiften för uppsatsen ämnar 

sig åt att ta sig an.  Bergström och Boréus menar att tolkningsstrategierna går att dela in i fyra 

huvuddelar, nämligen, “[1] en som i första hand relaterar texten till uttolkaren själv, [2] en 

som huvudsakligen relaterar den till avsändaren, [3] en som främst relaterar den till 

mottagaren, samt [4] en som i första hand relaterar texten till den omgivande diskursen utan 

att fokusera speciella aktörer.” (Bergström, G., Boréus, K. 2012. s. 31) Trots att det inte kan 

hävdas att ett vattentätt skott existerar strategierna sinsemellan, finns det mer och mindre 

passande strategier beroendevis på frågeställningen den studerande har.   

 Denna uppsats fokuserar på en diskurs, och är därav inom ramen för den fjärde 

ovanstående kategorin relaterade till den omgivande diskursen. Med detta klart för oss, behövs 

nu en specificering om tillvägagångssättet i en sådan diskursanalys.  
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Kortfattat kan en diskursanalys sammanfattas som en vetenskaps- och samhällsteori 

som, i vid mening, främst utmärks av dess fokus på sociala relationer och språket som används 

i dessa relationer. Denna sortens analys fokuserar därav inte på enskilda aktörer och deras 

beteende, utan förstorar omfattningen om siktet runt forskningsobjektet i ett försök att bilda en 

mer omfattande uppfattning om, t.ex., ett samhällsproblem. Naturligt sätt så förlorar man i 

precisering det man vinner i omfattning, men sådana är förutsättningarna för uppställningen av 

ett forskningsproblem. Bergström, G., Boréus påpekar att “(...) diskurser [utgörs] av praktiker 

för hur man talar och skriver. Men de skulle också kunna utgöras av praktiker för hur vi 

kommunicerar på andra sätt, t. ex. med bilder. Diskursanalysen omfattar också de kontexter i 

vilka exempelvis en partiledares avslutningstal vid en kongress ingår.” (Bergström, G., Boréus, 

K. 2012. s. 356) Alltså är texter inte det enda som omfattas inom diskurser, utan i princip all 

form av kommunikation kan inkluderas givet det vara relevant och trovärdigt för uppgiften i 

fråga.  

Vidare argumenterar Mayr, A (2015) för att DI i samband med diskursanalysen är en 

välfungerande kombination. Hon menar att de tillsammans framhäver användbarheten i en 

analys av makro-perspektiv i analyseringen av institutioner och dess kulturella förbindelser 

(DI), i kombination med ett mikro-perspektiv i analyseringen av kommunikationer aktörer 

emellan (diskursanalys). (Mayr, A. 2015. s. 765–769) Hon sammanfattar att kombination 

“skulle ge exakt den sortens kunskap som en diskursanalys oftast extrapolerar från text, såsom 

övertygelser, värderingar, och diskursdeltagarnas förhoppningar.” (Mayr, A. 2015. s. 769. 

Egen översättning.) Denna sammankopplingen av metoderna skulle jag argumentera vara ett 

naturligt nästa steg i tillvägagångssättet för denna uppsats.   

Förfaringssättet för en studie användande en diskursanalys kan inte liknas vid en 

regelbok, utan är snarare en obunden formation teoretiska utgångspunkter, den mest centrala av 

vilka tyder på vikten av undersökningen av relationen mellan sociala normer, eller praktiker, 

och de sociala strukturerna, eller institutionerna, och varför de är av intresse. Norman 

Fairclough menar att diskursanalysen oftast intar en interdisciplinär, eller tvärvetenskaplig roll, 

då sådana omfattande forskningsobjekt studierna ofta ämnas undersöka har nödvändigtvis 

ämnesöverskridande företeelser att ta hänsyn till. (Fairclough, N. 1992. s. 226) Många av 

studierna använder sig därav av både de grundande lingvistiska antagandena (språkets innebörd 

etc.) såväl som andra ämnen inom humanioran, såsom psykologi, eller ekonomi. Att använda 

sig av ett flertal diskursen i en analys kallas för en diskursordning, där man alltså analyserar 

hur en diskurs relaterar / förhåller sig till en annan. (Bergström, G., Boréus, K. 2012. s. 377) I 
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denna uppsats kan detta liknas vid nödvändigheten att redogöra för den judiciella diskurser som 

förekommer längst med den politiska. Att försöka analysera den ena diskursen i den andras 

frånvaro skulle vara att göra analysmomentet en otjänst. En diskursordning kommer därmed 

även redogöras för i analysdelen, i en förhoppning om att kunna bättre placera den 

tjänstemannadiskursen uppsatsen handlar om, i en mer preciserad kontext. 

 

4.2 Diskursteoretiska begrepp 

Tillkommande denna teori och mer specifikt det metodologiska tillvägagångssättet är ett antal 

teoretiingivande termer, vars innebörd är nödvändig kunskap för fattbar läsningen av denna 

uppsats. Därmed förklaras här ett antal diskursteoretiska begrepp som kommer att användas i 

den senare analysdelen av uppsatsen, samt hur de ämnas användas för att strukturera upp den 

senare analysdelen. 

 Tecken, som redan delvis förklarats, innebär en sammanvägning av uttryck och 

innehåll. Ett ord har alltså ett uttryckligt uttal, men också en anknuten bakomliggande betydelse. 

Främst är här meningsbildningen bakom dessa anknutna betydelser av intresse ur ett 

diskursanalytiskt perspektiv. I förra delkapitlet antyddes att en kamp råder mellan innebörden 

av vissa betydelser, eller tecken; dessa kallas för element, som alltså är tecken vars innebörd är 

omtvistade. Detta är t.ex. fallet med många begrepp inom politiken, där en abundans av 

meningsskiljaktigheter är, minst sagt, allmänt utbredd.  Dessa två begrepp används främst för 

att beskriva en diskurs. (Bergström, G., Boréus, K. 2012. s. 365) 

 Nästföljande begrepp används för att beskriva en aktörs relation till en diskurs innehåll. 

Subjektsposition innebär en aktörs ställningstagande inuti en diskurs. Detta kan t.ex. vara en 

partipolitisk persons hållning i en politisk fråga, som då även skulle vara personens 

subjektsposition. Identitet är en närbesläktad term som oftast används i relation till 

gruppbildningar och problemen med gruppidentitet. Kampen om ords betydelse tas här till sin 

spets när gruppidentiteter, eller mer cyniskt uttryckt, tribalism, låts komman till sitt fullaste 

uttryck. (Jørgensen, M. W., Phillips, L. 1999. s. 58) 

 Följande begrepp har med uppkomsten och stabiliteten av en diskurs att göra. Moment 

kan beskrivas som motsatsen till element, de är alltså tecken det inte råder en kamp om i 

diskursen, oftast till följd av att diskursen rört sig vidare och lämnat ett tidigare område att 

stelna i historieböckerna, så att säga. Processen där ett antal tecken sammanfogas till en och 



 

 

18 

samma diskurs kallas för artikulation -- i fallet av denna uppsats tyder det tidigare kapitlet t.ex. 

på att tjänstemannaansvar är en artikulation om en massa tecken i dess rättsliga historia. I fallet 

där en betydande artikulation ägt rum, till den omfattningen att många av de tecken diskursen 

innefattade blivit till moment, förekommer ofta en hegemoni, som kan tolkas som en diskurs 

som inte ifrågasätts eller utmanas. Ekvivalenskedjor, som kanske är ett av de främsta 

diskursanalytiska verktygen, syftar på teckens förhållning till andra tecken, och hur ett tecken 

får sin betydelse genom distinktioner till andra tecken genom ett system av mening -- en kedja, 

eller ett fiskenät, såsom Jørgensen, M. W. och Phillips, L. tidigare förklarade det. En nod, är 

oftast ett element (d.v.s. ett omtvistat tecken), vars ställning i en diskurs är mer central än andra. 

I en ekvivalenskedja är noden ett av de tecken (element) med flest anknytande förhållanden. 

Inom tjänstemannadebatten är förtroende ett begrepp som funktionerar en nod.  (Bergström, G., 

Boréus, K. 2012. s. 366 - 368) 

 Slutligen kommer vi till begreppen som beskriver diskursers upplösning eller 

instabilitet, där antagonism innebär den striden (kampen) om mening som förekommer inom 

diskurser om begrepp, eller om diskurser i sig. Rubbning, ett väldigt teoriladdat begrepp, 

sammanfattar Bergström, G. och Boréus, K. väldigt förståeligt som en “djupgående förändring 

av diskursens villkor p.g.a. händelse som inte omedelbart kan inkorporeras i diskursen.” 

(Bergström, G., Boréus, K. 2012. s. 373) I relation till tjänstemannadebatten kan en rubbning 

alltså argumenteras för att vara en av de två händelserna jag beskrev i introduktionen av denna 

uppsats -- UD:s uppropslista, och IT-skandalen.  

4.3 Avgränsningar 

Avgränsningarna har i huvuddrag två syften. Det första syftet är relaterat till de naturliga 

resursrestriktioner som råder i en students uppsatsarbete, där forskningsfrågorna, och därav 

forskningsprocessen, krävs ta hänsyn till tidsomfattningen samt de oftast knappa tillgångarna 

som finns till befogenhet för studenten i fråga. Uppsatsens omfång måste därav noga avvägas 

om undersökningsmomentets genomförbarhet rimligen ska förbli realiserbar. Därav görs en 

avgränsning när det kommer till analysmomentet i relation till de diskursteoretiska begreppen 

som tidigare redogjorts för. Avgränsningen syftar till att fokusera på det centrala för metodiken 

(i.e. de begrepp vilka mest fundamentalt kan förklara en diskurs). Dessa begrepp, i min mening, 

är (A) tecken, element, och (B) artikulation, och ekvivalenskedjor. Tillsammans utgör dessa 

diskursteoretiska begrepp vad som kan först (A) beskriva en diskurs, och därefter (B) analysera 
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en diskurs. Övriga begrepp är dock av intresse, men för att göra undersökningen rättvisa i 

eftersinnande preciseras här urvalet av metod. 

Vidare har denna uppsats även valt att avgränsa forskningsobjektet till Riksdagen, och 

den offentliga debatten som äger rum inom dess väggar. Huvudanledningen till detta är anknutet 

till den maktposition den parlamentariska institutionen besitter över diskursen i helhet. Inte för 

att säga att andra kringliggande institutioner i samhället inte är betydelsefulla i utvecklingen av 

diskursen (t.ex. det mediala), men denna uppsats argumenterar för att Riksdagen innehar en 

säregen auktoritet över debattens utveckling som Sveriges lagstiftande församling, och är 

därmed att bedömas väsentligast i undersökningen. Som den inomvetenskapligt kända 

aforismen tillskriven sociologen Max Weber lyder; staten hävdar en ensamrätt, ett monopol, på 

legitimt våldsutövande (och därmed också en säregen roll i diskursens utveckling). (Hoffman, 

J., Graham, P. 2015. s. 14) 

 Det andra syftet är den nödvändiga preciseringen av forskningen för att uppnå en 

samhälleligt relevant problemställningen. Den precisering jag gjort är analysen om specifikt 

diskursen, och specifikt i nutid. Uppsatsarbetet är alltså inte av en tidsmässigt jämförande 

karaktär, utan syftar mer i att konstruera en ögonblicksbild på diskursen som den ser ut i dag, 

varifrån vidare forskning kan bedrivas om jämförelser vill genomföras. Anledningen till detta 

är delvis en arbetsmässig avvägning och en förmodan av svårigheterna som lär förekomma om 

två diskurser, separerade med tid, måste först analyseras enskilt och därefter jämföras, inom 

omfånget för uppsatsen. Bättre ett tämligen mindre forskningsobjekt med klara slutsatser, än 

ett för stort med oklara.   

Slutningsvis är det värt att anmärka på att denna studie, med de diskursteoretiska begreppen 

som verktyg, innebar en väldigt komplicerad ställning när det kommer till att bedriva 

forskningsarbetet men hänsyn till reliabiliteten av forskningsstudien, just eftersom 

diskursanalysen som metod är oundvikligen mångfacetterad i dess slutsatser beroendevis på 

forskarens tolkning av materialet. Det är viktig, och kan aldrig förbises, om kunskapen ernådd 

i studien ska kunna vidare användas och byggas vidare på, att arbetet är av ett trovärdigt slag. 

Slutsatserna denna uppsats konkluderade är svåra att argumentera som fullständigt korrekta, i 

den meningen att invändningar (även egna invändningar) mot de påståendena jag presenterat 

många gånger lyckas ändra någonting i de diskursanalytiska slutsatser jag dragit. Detta är en 

process jag själv gått igenom i omgångar i denna uppsats -- en process om att förädla resultaten, 

i en förhoppning att närma sig sanningen.  
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4.4 Material 

I detta delkapitel presenteras det material denna uppsats använder i analysmomentet. Materialet 

består av riksdagsinlägg som efter mitt urval är det jag anser förmedla den mest recenta 

iterationen av debatten om tjänstemannaansvaret. Urvalet gjordes främst i syfte om att fånga 

den tidigare nämna ögonblicksbild på diskursen i fråga, vilket stramade åt tidsramen för 

materialinsamling till de närmsta åren, och fokuserade inriktningen på det material som tycks 

havt störst inverkan på politiken i och med dess ställning i dagordningen i Riksdagen. Materialet 

läggs här fram, först för en koncis sammanfattning av dess innehåll och syfte i uppsatsen, och 

för att sen vidare granskas och förklaras i analysmomentet.  

 Det material som kommer undersökas i den kommande analysdelen är följande: 

● Interpellation 2018/19:142 av Per Söderlund (SD) 

Denna interpellation av Per Söderlund (SD) besvarades 12 april 2019 av Justitie- och 

migrationsminister Morgan Johansson (S). Grundfrågan i interpellationen lyder: När avser 

ministern att presentera ett fullödigt och väl genomarbetat förslag för hur 

tjänstemannaaktivism kan motarbetas? 

Interpellationens angivna syfte är om tjänstemannaaktivism, men interpellationen på 

drygt 2600 ord innefattar ett flertal ämnen inom området. Bland annat diskuteras även den 

allmänna tilliten till förvaltningen (i.e. förtroende), förvaltningsetikens historia, och 

myndighetsutövning.  

 

● Interpellation 2017/18:172 av Lars-Arne Staxäng (M) 

Denna interpellation av Lars-Arne Staxäng (M) besvarades 9 februari 2018 av Justitie- och 

inrikesminister Morgan Johansson (S). Grundfrågan i denna interpellation lyder: Är ministern 

beredd att vidta initiativ eller åtgärder för att genomföra en översyn av tjänstemannaansvaret 

i syfte att utvidga och förstärka det? 

 Denna interpellation omfattar drygt 2100 ord och anger sitt syfte som behovet av ett 

utvidgat tjänstemannaansvar. Även här tas frågan om allmänhetens tillit till förvaltningen upp, 

vid sidan av förvaltningskulturen, ämbetsansvarsreformen, och det straffrättsliga ansvaret.  
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● Motion 2017/18:3119 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) 

Denna motion, vars titel är Ett utvidgat tjänstemannaansvar, av Beatrice Ask (M), Per-Ingvar 

Johnsson (C), Tina Acketoft (L), och Tuve Skånberg (KD) lämnades in 5 oktober 2017 till 

Riksdagen. Riksdagen ställde sig därefter bakom motionen och den behandlades senare i ett 

betänkande från KU (2017/18:KU37) året därefter. KU instämmde med motionen och 

rekommenderade Regeringen att “ett utökat straffansvar för tjänstefel skulle enligt utskottets 

mening stärka skyddet för medborgarnas rättssäkerhet och öka förtroendet för den offentliga 

verksamheten.” (2017/18:KU37).  

 Motionen omfattar ungefär 1400 ord, och innefattar bl.a. ämnena 

ämbetsansvarsreformen, myndighetsutövning, rättssäkerhet, och “säkerhetsskandalen vid 

transportstyrelsen” (IT-skandalen).  

 

Dessa tre handlingar har i syfte att tillsammans bidra till den ögonblicksbild jag ämnar fånga 

av den nutida diskursen om tjänstemannaansvaret. Tillsammans utgör de alla dokument eller 

anföranden som uppmanar till politisk handling, och ingår i den politiska diskursen. Mer 

specifikt ingår de ämnesmässigt i den diskursen som handlar om just tjänstemannaansvaret. 

Vidare kommenterar Bergström, G. och Boréus, K att “Motioner [ofta] innehåller en deskriptiv 

del (där samhällsproblemet ringas in), en argumenterande del (där syftet är att övertyga om 

att det inringade problemet bäst hanteras på ett bestämt sätt) samt handlingsförslag. 

“(Bergström, G., Boréus, K., 2012. s. 22) Detta låg delvis till grund för varför valet av just 

interpellationer och en motion gjordes. Då de både är av en beskrivande karaktär samt en 

argumenterande, innefattar de meningsutbyten mellan olika partipolitiska ståndpunkter, som 

för mig utgör den specifika sociala praktiken kringliggande just tjänstemannaansvarsdebatten. 

Representationen av både de (tidigare?) borgerliga partierna (M, KD, C, och L) samt 

regeringspartiet (S) ger en överskådlig glimt, snarare partipolitisk, av diskursen i fråga. Jag 

ämnar mig alltså inte att kartlägga vilka politiska hållpunkter respektive parti besitter, utan 

snarare analysera den övergripande diskursen, inom vilket dessa hållpunkter oundvikligen 

förefinns, dock kommer de inte ligga i fokus.   

Ytterligare är här värt att nämna att det tidigare kapitlet om tjänstemannaansvarets 

historiska översikt (se kap. 2), som innehåller en genomgång om tjänstemannaansvarets 

judiciella angelägenheter, även kommer till användning i analysmomentet, och kan delvis 

räknas som använt material, fastän det inte är det huvudmaterial analysen ämnas utforska.  
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5 ANALYS  

5.1 Disposition av analysdelen 

Inledningsvis ämnar sig denna analysdel till att etablera de omfattande diskurser debatten om 

tjänstemannaansvaret består och är omgiven av, i syfte att ge en insikt i hur 

tjänstemmanaansvarsdiskursen (hädanefter TAD) är placerad i relation till dess 

omkringliggande kontext. Teorimässigt utförs alltså en analys om en möjligt rådande 

diskursordningen, som Fairclough uttryckte det, som kommer till uttryck i och med de 

förhållandena som kan observeras mellan olika begrepp inom dessa diskurser. Samtidigt utförs 

en analys av materialet användande Laclau och Mouffes diskursteoretiska begrepp, vilka 

funktionerar som verktyg med vilket meningsbildning och de förhållandena begreppen 

sinsemellan besitter kan analyseras, och vidare anknytas till den rådande diskursordningen. På 

så sätt är det min förhoppning att den tidigare nämnda ögonblicksbilden av diskursen i fråga 

kan blottas, och särskiljas, från dess ställning i den överordnade politiska diskursen, och 

därmed, till en viss utsträckning, förklaras.  

 

5.2 Diskursordningen 

Diskursordningen som teori i sig innebär, bland annat, att det alltid förefinns ett antal diskurser 

som angränsar till en annan diskurs. Vad som menas är att den fundamentala betydelsen av en 

diskurs är dess ständiga förändring i och med att språket, eller, i det här fallet, politiken 

förändras.  Diskurser existerar därmed inte i ett vakuum, och inte heller som företeelser vars 

gränser är klart definierade. En överlappning diskurserna sinsemellan är oundviklig, dock kan 

denna överlappning vara av en högre eller lägre grad, vilket i sin tur öppnar upp analysdelen 

för att utforska vilka / vilken diskurs som föreligger närmst TAD.  

Den TAD som jag menar förefinns i uppsatsens material anser jag ge uttryck för sig 

själv i texten, främst i formen av de bakomliggande motiveringarna till politiskt handlande som 

de består av. Dessa motiveringar är sammanfattningsvis grundande på syftet upphovsmännen 

till interpellationerna, samt motionen, tillskriver dessa dokument. Vid första ögonkast kan även 

rubrikerna dessa upphovsmän suttit på dessa dokument, trots ytligt, antyda på en övergripande 

motivering. Motion 2017/18:3119 är rubricerad som “Ett utvidgat tjänstemannaansvar”, 

interpellation 2018/19:142 som “Tjänstemannaansvar”, och interpellation 2017/18:172 som 

“Ett utvidgat tjänstemannaansvar”. Detta säger oss ingenting i sak om innehållet eller någon 
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övergripande betydelse av dessa dokument, men det ger oss dock en fingervisning på vad 

upphovsmännen vill att dokumenten ska uppfattas behandla - inom vilken ram de anser debatten 

äga rum, och därmed säger det oss någonting om upphovsmännens argumentstråk rubrikerna 

är ämnade att uppmärksamma. Sammantaget menar jag att dessa rubriceringar indikerar på att 

en TAD förefinns i interpellationerna, samt motionen, och därav även i Riksdagens debatt i 

helhet.  

 Förekommande är även den judiciella diskurs (hädanefter JUD) som har med de lagar 

och författningar mycket av TAD utgår ifrån, och är den diskurs som i slutändan mest 

påfallande, samhälleligt, kan förändra tjänstemannaansvaret, då genom lagändring. Därav 

förefinns ett förhållande, eller en diskursordning, mellan TAD och JUD. Naturligtvis ingår 

samtligt material i denna uppsats delvis i JUD, då materialet självt är taget från den svenska 

lagstiftande församlingen -- Riksdagen. Denna diskurs gör sig dock främst tydlig i, vad jag 

skulle argumentera för att vara, dess distinktioner från TAD. Dessa distinktioner menar jag 

förekommer i relation till vissa tecken vars innebörd skiljer sig från vad som skulle kunna 

argumenteras vara rent judiciella termer, såsom ämbetsansvarsreformen, eller andra specifika 

lagar, såsom tjänstemannalagen (StjL). Jag menar att ett diskursmässigt mönster förefinns i 

texten av dokumenten, där vissa stycken (alt. delar av stycken) ingår i JUD, och andra i TAD. 

Distinktionen mellan dem görs tydlig i hur interpellanterna och skribenterna till motionen, 

bland annat, strukturerar materialet.  

Oftast förklaras först det juridiska läget (JUD), för att därefter bedömas, eller kritiseras 

(TAD). Till exempel i motion 2017/18:3119 sammanfattas det rättsliga läget som följande: 

(förklarande) “Dagens straffrättsliga ansvar för offentliga tjänstemän regleras i huvudsak i 

brottsbalken 20 kap. 1 §, där straffansvaret för brottet tjänstefel regleras. (...) Det finns en 

viktig begränsning i straffansvaret. Det gäller enbart om åsidosättandet äger rum vid 

myndighetsutövning.” för att därefter diskuteras utifrån ett antal betraktelsesätt ämnade att 

argumentera för motionens syfte: (argument) “Straffansvaret utpekar något som särskilt viktigt 

eller värdefullt och i behov av skydd och den som arbetar inom en sådan verksamhet kan i 

motsvarande mån sägas vara utpekad såsom särskilt viktig. Att straffbelägga felaktigheter visar 

också hur allvarligt staten ser på missförhållanden inom den offentliga förvaltningen och fyller 

därmed en kommunikativ funktion.” (2017/18:3119) Detta mönster påträffas även i 

interpellationerna, där t.ex. en av de ståndpunkter Per Söderlund i interpellation 2018/19:142 

håller, som interpellationens inledning lyder, “eländet med tjänstemannaaktivism är ständigt 

aktuell.”, där han då menar att en tjänstemannaaktivism är ett tillräckligt samhällsproblem för 
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att kräva politisk handling (någonting hans meningsmotståndare, Justitie- och 

migrationsministern Morgan Johansson inte instämmer om). Han fortsätter därefter att förklara 

det rättsliga läget som följande, (förklarande) “I betänkande 2017/18:KU37 antog 

konstitutionsutskottet som sitt ställningstagande att en översyn av lagstiftningen om tjänstefel 

bör göras, med inriktningen att det straffbara området ska utvidgas.” (2018/19:142) för att 

sedan anknyta det till sin inlednings huvudståndpunkt, (argument) “Om tjänstemän är 

aktivister är det naturligtvis mycket problematiskt. (...) Kanske får någon sin ansökan om 

vapenlicens avslagen för att en aktivistisk handläggare gör egna bedömningar i ärendet (...)” 

(2018/19:142).  

Sammanfattningsvis argumenterar jag här för att det existerar en observerbar 

diskursordning inom ramen för interpellationerna och motionen. TAD, är den diskursen vars 

syfte föreligger i de menings- och åsiktsbildande företeelserna, medans JUD förekommer i den 

delen av den politiska diskursen vars syfte ämnar sig åt att förklara, snarare övertyga eller 

bevisa nödvändigheten för förändring -- TAD använder sig av JUD för att argumentera för 

politisk handling. Därav menar jag att TAD är den diskursen dessa interpellationer, och 

motionen, främst bör anses ingå i, trots möjliga angränsande diskurser.  

 

5.3 Debattens centrala begrepp  

I denna del examineras uppsatsens material i syfte att uppspåra vad Mouffe och Laclau menar 

är en diskurs ådror (dess ekvivalenskedjor) varigenom ett meningsutbyte förekommer mellan 

betydande begrepp i diskursen (tecken), vilket i sin tur kan granskas för en bättre förståelse av 

diskurser i dess helhet. Alltså, genom en inblick i hur relationerna mellan de väsentliga tecknen 

diskursen är konstruerad kring, kan en bättre förståelse om hur diskursen i fråga (TAD) kommer 

till uttryck i den ovannämnda övergripande diskursordningen.    

 Efter noggrann genomläsning, och återläsning, av interpellationerna och motionen 

uppenbarar sig ett par framträdande begrepp omkring vilket TAD tycks främst kretsa kring. 

Dessa begrepp kan ses som en artikulation av tjänstemannaansvar, och är alltså bärande 

beståndsdelar i TAD. Dessa begrepp är (1) förtroende och (2) förvaltningen. Vad som följer är 

en redovisning om dessa begrepps möjliga koppling till TAD.  
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1. 5.3.1 Förvaltningen 

Begreppet förvaltning förekommer frekvent i uppsatsmaterialet, oftast i meningar vars 

övergripande betydelse tycks ämnas manifestera, från materialets upphovsmän, vad som är 

eftersträvningsvärt, eller ideellt, i den meningen att ‘förvaltningen’ som ett tecken inom TAD, 

funktionerar en nod för vad som bör vara.  

 Riksdagsledamoten Per Söderlund framför, i interpellation 2018/19:142 till Justitie- och 

migrationsminister Morgan Johansson, introduktion ett, bland annat, påståendet “om [att] 

eländet med tjänstemannaaktivism är ständigt aktuell.” Som bemötande till detta anmärker 

Morgan Johansson, med hänsyn till att Per Söderlund framhöll tjänstemannaaktivism som en 

anledning till behovet av politisk handling i området, att det “absolut inte [är] min bild att det 

här är något allmänt förekommande, men jag förstår att den rapport som Per Söderlund 

hänvisar till är ägnad att försöka sprida en allmän misstro mot tjänstemän och förvaltningen.” 

(2018/19:142) Här försvaras och upprätthålls förvaltningen som ett tecken vars innebörd, jag 

menar, är central för TAD, speciellt i hänsyn till dess relation till förtroendet till förvaltningen, 

i den meningen att en kritik om tjänstemännens generella insats tolkas som synonymt till ett 

utlåtande om förvaltningen i sig. Morgan Johansson fortsätter senare i interpellationen med att 

anföra att hans “(...) erfarenhet är att den statliga förvaltningen fungerar som det är tänkt. 

[Och att] tjänstemän fungerar på ett bra sätt och är objektiva alldeles oavsett vem det är som 

styr.” (2018/19:142) Ytterligare påvisande den försvarsställning som tas för förvaltnings-

begreppets innebörd.   

  Vidare i interpellation 2017/18:172 anför riksdagsledamoten Lars-Arne Staxäng att 

“Det [i dag finns] argument som talar för att den nuvarande bestämmelsen i brottsbalken om 

tjänstefel inte är tillräcklig.” och menar fortsättningsvis att det i kontexten om debatten “(...) 

senast sommaren 2017 efterlystes (...) i samband med skandalen på Transportstyrelsen ett 

utökat tjänstemannaansvar från flera håll.” (2017/18:172) Än en gång svarar Morgan 

Johansson i ett motinlägg, och anför att “För att upprätthålla allmänhetens förtroende för den 

offentliga förvaltningen är det viktigt att straffansvaret för tjänstefel är ändamålsenligt 

utformat. Jag är öppen för att låta se över om det straffrättsliga skyddet är tillräckligt.” 

(2017/18:172) Även här kan denna försvarsinställning påvisas, nu i relation till det andra 

tecknet, förtroende, när Lars-Arne Staxäng omnämner ett behov av politisk handling och 

Morgan Johansson delvis instämmer genom att uttrycka behovet av att “upprätthålla 

allmänhetens förtroende” snarare förbättra.  
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Slutligen i motion 2017/18:3119 antyder skribenterna att “Ett utvidgat straffansvar för 

tjänstefel skulle även kunna stärka tjänstemännens position mot otillbörliga politiska 

påtryckningar och därigenom säkra och förstärka förvaltningens självständighet i vissa 

situationer.” Även här tycks ändamålet med politisk handling i området, i sista hand, vara 

förstärkningen av förvaltningen. 

 Vad allt detta säger oss är att förvaltningen är ett begrepp vars innebörd funktionerar en 

nodalpunkt utifrån vilket debatten delvis tar sin form. Med andra ord, den försvarsställning, och 

de uttryck för förbättring i området specifikt hänvisande till förvaltningen, tyder på att tecknet 

är centralt till TAD, eftersom det används som ett fundament från vilket debatten emanerar. 

Förhållandet, eller ekvivalenskedjan, mellan tjänstemannaansvaret och förvaltningen, verkar 

främst återges som ett argument, som följande; om tjänstemannaansvaret är väl utformat och 

välfungerande, resulterar detta i en välfungerande förvaltning. 

 

2. 5.3.2 Förtroende  

Ett annat sådant tecken är förtroende, eller tilliten allmänheten har till förvaltningen, eller den 

politiska institutionen i helhet. Förtroende är oförnekligen en viktig komponent i 

sammansättningen av ett välfungerande rättsväsende (för rättssäkerheten), dock talar begreppet 

inte om någon specifik lag eller författning. I samtliga interpellationer, och motionen 

förekommer detta tecken frekvent, och dess innebörd vilar på en överenskommelse, bortsett 

från partipolitisk hållning, om att betydelsen av tecknet är av största vikt inom TAD. Jag menar 

att tecknet, för det första, ingår i TAD snarare JUD, när dessa diskurser ställs intill varandra, 

eftersom innebörden av förtroende i relation till diskurserna tycks ämnas vara utgångspunkten 

från vilket politisk handling motiveras och rättfärdigas. I Motion 2017/18:3119 beskrivs den 

bakomliggande anledningen till uppkomsten av motionen att vara behovet av ett utvidgat 

tjänstemannaansvar, och att “en sådan förändring skulle ha flera syften, dels att stärka skyddet 

för medborgarnas rättssäkerhet, dels att öka förtroendet för den offentliga verksamheten.” (s. 

1) Likadant i interpellation 2018/19:142 framställs förtroende som en av de centrala punkterna 

kring vilket debatten tycks äga rum. Per Söderlund, en av interpellanterna, kommenterar i en 

diskussion om vikten av enstaka ageranden från en tjänstemans innebörd på politiken, att “Det 

tar lång tid att bygga upp ett förtroende, men det går oerhört fort att rasera det.”. Likaså i 

interpellation 2017/18:172 uppkommer begreppet upprepade gånger, och här hör vi även 

regeringssidan grunda sitt förfarande i begreppet då Justitie- och inrikesminister Morgan 
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Johansson framhäver att “För att medborgarna ska kunna känna förtroende för att den 

offentliga förvaltningen sköter sina uppgifter på ett opartiskt, effektivt och rättssäkert sätt är 

det också nödvändigt att det finns ett ändamålsenligt utformat system för ansvarsutkrävande 

när det begås felaktigheter.” Tecknet förtroende kan därav även beskrivas som en nodalpunkt 

för TAD. Med andra ord, utifrån detta begrepp berättigas politiskt handlande, då diskursen ofta 

anknyts till detta begrepp. Detta ger oss ännu en antydning på kontur av, och hur TAD är 

beskaffad.  

 

5.4 Ekvivalenskedjor 

Som sammanfattande kommentar om dessa begrepp, vill jag påstå att en starkt framträdande 

ekvivalenskedja tydliggörs i denna analys mellan tecknena förvaltningen och förtroende, som 

jag vidare menar är centrala begrepp kring vilket TAD är delvist förankrad om. Det är en 

mångfacetterad kedja vars förhållande utgör en betydande del av TAD, och kanske även den 

överordnade politiska diskursen. Detta förhållande mellan begreppen åskådliggörs i hur 

respektive begrepp används i relation till diskursen, och detta anser jag kan förstås som 

följande: trots att båda begreppen är noder för TAD intar de skilda roller i diskursen. 

Förvaltningsbegreppet är ett tecken från vilket mycket av diskursen tycks emanera, i den 

meningen att om andra delar av diskursen ifrågasätts, eller kritiseras, intar regelbundet 

diskursdeltagaren vars uppgift det är att bemöta denna kritik, en försvarsroll, där ett motinlägg 

för att upprätthålla förvaltningens ställning i diskursen först måste yttras, för att debatten senare 

kan drivas vidare. Förtroendebegreppet, å andra sidan, funktionerar mindre som någon 

startpunkt av diskursen, och snarare som ett värdeinstrument med vilket, bland annat, 

förvaltningen kan mätas. Alltså, utifrån ett perspektiv där förtroendet för förvaltningen antingen 

är aktningsvärd, eller befaras vara lågt, eller i en otrygg ställning, förändras förutsättningarna 

för hur diskursen tar sig uttryck. Om t.ex. förvaltningen anses vara i högt förtroende medförs 

inga större utspel, men om tvärtom, ett lågt förtroende för förvaltningen befaras, medför detta 

argument för politisk handling, i syfte att öka förtroendet igen. Detta anser jag vara den centrala 

bakomliggande mekanismen i TAD om hur diskursen förändras.   
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6 SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 

6.1 Slutsatser 

Det förefinns ett par diskurser inom texten av dessa interpellationer och motionen, som 

tillsammans delvis utgör debatten om tjänstemannaansvar, såsom den förekommer i Riksdagen. 

TAD är den självklara huvuddiskursen inom och kring vilket materialet angår, eftersom 

materialets ämnesmässiga fundament handlar om just tjänstemannaansvaret. Diskursen 

uttrycker sig genom ett antal tecken vars innebörd anknyter till debatten om 

tjänstemannaansvar. Dessa tecken är förtroende och förvaltningen, vilka jag menar, efter 

närmare analys, det existerar en ekvivalenskedja mellan. Denna ekvivalenskedja utgår från att 

förvaltningsbegreppet ofta används i en försvarsställning när kritik om förtroendet i den 

politiska institutionen i fråga tas upp. Förtroendebegreppet har här en värdesättande betydelse 

där beroendevis på sitt värde förändrar hur diskursen uttrycker sig. Dessa begrepp är en 

artikulation på tjänstemannaansvar, som ett begrepp i sig. Självfallet kan fler begrepp anknytas 

till diskursen, och en större mer omfattande analys om diskursens ekvivalenskedjor 

genomföras, dessa slutsatser antyder snarare på att dessa är de centrala begreppen, inte en 

fullständig lista. 

 Vidare förefinns även en närliggande judiciell diskurs som är delvis sammanvävd med 

TAD genom ett antal inslag i debatten. Främst förekommer den judiciella diskursen i den 

förklarande delen av anföranden ämnade åt att argumentera en politisk ståndpunkt. Den 

väsentliga skillnaden mellan JUD och TAD, är att den förstnämnda intar en förklarande roll i 

debatten, medan den andra används i berättigandet av politiskt handlande. Sådan är 

ögonblicksbilden av TAD. Från vad som tidigare konstaterats om diskursordningen kan även 

en medial diskurs, en partipolitisk diskurs (relaterad till respektive parti), och en 

institutionell diskurs hävdas förekomma i relation till TAD. Dessa diskurser menar jag är av 

mindre relevans till besvarandet av frågeställningarna, och skulle ta bort fokus från debattens 

huvudämne, snarare än att bidra till en ökad förståelse om diskursordningen som skulle vara 

användbar för frågeställningarna. Även en avgränsning är att ta hänsyn till då analysen, för 

uppgiften av uppsatsen, var omfattande nog. Trots det är dessa omkringliggande diskurser, i 

min mening, intressanta nog att berättigas egna studier om hur de antingen anknyter till TAD 

eller hur de uttrycker sig i egen mening.  

 Resultaten av analysen tyder därmed på att TAD är strukturerad på så sätt att dess 

centrala begrepp, förvaltningen och förtroende, intar en mångfacetterad roll där begreppen i sig 
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både förefinns inom TAD men även utöver denna diskurs, utmed politiken i helhet. De är alltså 

anknutna till många delar av politiken och kan argumenteras för att funktionera noder för ett 

antal politiska diskurser, och är därmed centrala för många politiska debatter. 

Tjänstemannarollen var innan ämbetsansvarsreformen judiciellt svårnavigerad, i och med de 

strama straffansvar som förefanns, och ämbetsansvarsreformen var ämnad till att, till en viss 

utsträckning, avkriminalisera området om tjänstemannaansvaret. Detta medföljde dock andra 

svårigheter. Ämbetsansvarsreformen ämnades, bland annat, motverka ineffektivitet i 

tjänstemannarollen, dock uppträdde här en komplikation i och med det ofrånkomliga avvägande 

som således gjordes mellan förtroende och effektivitet. En betydande avkriminalisering kan 

likställas en ansvarsreduktion, som följaktligen får en (åtminstone potentiell) inverkan på 

allmänhetens förtroende av förvaltningen, eller den politiska institutionen i helhet. Därav 

fortskrider nu debatten likt en pendel, där avvägandet mellan effektivitet och förtroende i 

förvaltningen, intar en central roll i debatten.  

 

6.2 Avslutande diskussion och vidare forskning  

En intressant företeelse Laclau och Mouffe lägger fram, är den om rubbningar, som är 

utomstående händelser som kommer till att markant förändra en diskurs. De händelserna jag 

redogjorde för i kap. 1.1 kan säkerligen anknytas till diskursen som rubbningar, då de 

åtminstone gjorde debatten om tjänstemannaansvaret mer relevant, och medialt bevakad. Detta 

anser jag också vara grund nog till ytterligare intressanta forskningsfrågor i området, som om 

besvarade, skulle bidra till ämnet. Likt rubbningar kan de andra diskursteoretiska begreppen 

som uteblev analysmomentet vidare undersökas i sin koppling till materialet. En närmare analys 

om subjekt och identitet i relation till aktörerna som är inblandade i debatten skulle vara av 

intresse för att utgöra vilka bakomliggande motiv respektive deltagare i debatten har. En studie 

om ideologiska idealtyper (hur de lyfts fram i debatten) och hur de relaterar till idealtyper om 

förvaltningen (hur förvaltningen argumenteras för) är en tänkvärd studie.  

 

Trots att beviskraften för att de båda uppseendeväckande händelser som redogjordes för i kap. 

1.1, skulle utgöra något övergripande mönster om den politiska förvaltningen i Sverige i 

allmänhet är oklar, så följer det att det krävs tämligen mycket för att uppbygga ett allmänt 

förtroende för institutioner, men relativt lite för att rasera det.
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En utgångspunkt som för mig gjorde ämnet intresseväckande till att börja med, är idén om att 

förvaltningen, liksom andra institutioner, är bliven, aldrig given (som diskursteorin skulle 

antyda). Det vill säga, en ständig förändring pågår, där en kamp om olika visioner och synsätt 

på hur en institution bör se ut, eller fungera, äger rum. Dessa delade meningar medför en stor 

mängd delfrågor, som för mig mynnade ut i en undersökning om diskursen i sig. Dock är 

frågorna om tjänstemän, till någon signifikant statistisk nivå, inte utför sina uppdrag på ett sätt 

som inger förtroende för tjänsten i sig (p.g.a. korruption, försummelse, aktivism etcetera), eller 

vilka konsekvenserna av detta medför för förvaltningen, även av intresse. Konsekvenserna kan 

t.ex. spås resultera i en markant förändring i hur förvaltningen funktionerar, möjligtvis mer 

efterliknande ett spoil-system, likt det i USA, där efter ett parti vunnit regeringsposten ombildar 

förvaltningen och utnämner partilojala till viktiga poster inom förvaltningen.  
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