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1. Inledning 

1.1 Tjänstemannarollen i hetluften 

Det är svårt att säga om skandalerna som rör individuella tjänste-
mäns1 agerande blivit fler de senaste åren eller om omfattningen 
av klandervärdigt beteende faktiskt har ökat. Att svara på den 
frågan skulle innebära stora, kanske oöverstigliga, metodologiska 
utmaningar. Uppmärksamheten kring fenomenet handlar för-
modligen inte bara om ett ändrat beteende, men kan vara en 
konsekvens av ändrade förväntningar, lägre tolerans för vissa 
företeelser som tidigare inte ifrågasatts eller att det har blivit 
enklare att rapportera och uppmärksamma misstag. Detta kan 
jämföras med diskussionen om ökningen i anmälda våldtäkter 
speglar en verklig ökning, ändrade definitioner och praxis, en 

                                                                 
1 Begreppet ”tjänsteman” har ifrågasatts och vissa myndigheter och kommu-
ner har valt att ersätta det med ett könsneutralt begrepp, främst tjänste-
person eller statsanställd/offentligt anställd. En diskussion om begreppets 
relevans är särskilt påkrävd när frågor om representativitet och den socio-
demografiska sammansättningen i förvaltningen uppmärksammas (Sten-
söta, 2018). Samtidigt finns det argument för att använda ”tjänsteman” även 
fortsättningsvis – åtminstone när det just handlar om rollen som företrädare 
för det allmänna och de förväntningar som följer av detta: För det första är 
”tjänsteman” fortfarande mer etablerat i allmänt språkbruk än ”tjänsteper-
son”. För det andra används ”tjänsteman” i lagtexter som en beteckning på 
en person som utför arbetsuppgifter i offentlig tjänst (Johansson, Lindgren, 
& Montin, 2018). Som sådan kan vi kanske placera ”tjänsteman” på en ima-
ginär skala mellan ”ämbetsman”, som Lennart Lundquist (1998) inte bara 
beskrev utan ville återupprätta, och en ”(stats)anställd”, som egentligen bara 
betyder att personen har ett anställningsförhållande till en verksamhet som 
bedrivs av offentlig huvudman (ytterligare ett -man ord som svårligen låter 
sig ersättas).  
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större anmälningsbenägenhet – eller en kombination av alla dessa 
förklaringar. Förvaltningens storlek och struktur är också rele-
vant i sammanhanget – risken att någon trampar snett torde ju 
öka med fler anställda som i sin tur förvaltar allt större ekono-
miska resurser, allt otydligare strukturer och ledarskap eller ett 
mer komplext uppdrag med ökande målkonflikter. De senaste 
decenniernas förvaltningspolitiska reformer har inneburit föränd-
rade uppdrag för många delar av förvaltningen och bidragit till 
mindre tydliga gränser mellan privat, offentlig och frivillig sektor 
och utökade kontaktytor både nationellt och internationellt 
(Jacobsson, 1993, 2016). Detta torde också påverka tjänstemanna-
rollen liksom förväntningarna på offentligt anställda – som ibland 
ska vara neutrala byråkrater och ibland dynamiska entreprenörer. 

Trots att det är svårt att fastslå om ”kvalitén” på offentliga 
tjänstemän har förbättrats eller försämrats finns det fog för på-
ståendet att tjänstemannarollen är ”i hetluften” och att frågan 
gett avtryck i samhällsdebatten och i politiska förslag. De senare 
åren har det varit flera uppmärksammade fall där ”tjänsteman-
nakompassen” satts ur spel, som i korruptionsaffärerna vid Sta-
tens fastighetsverk2 och medvetna avvikelser från lagstiftningen i 
samband med upphandlingar vid Transportstyrelsen. Skandaler-
na har i flera fall på olika sätt handlat om rekryteringar, exem-
pelvis kompisrekryteringar på Riksrevisionen,3 anlitande av när-
stående som konsulter vid Transportstyrelsen och Svenska kraft-
nät och milt sagt bristfällig kvalitetskontroll när Paolo Macchia-
rini rekryterades till Karolinska institutet.4 Ett särskilt avsnitt 

                                                                 
2 Se Statskontorets rapport 2017:12 http://www.statskontoret.se/ 
globalassets/publikationer/2017/201712.pdf 
3 Se t ex Riksdagens protokoll 2016/17:29.  
4 Se den externa granskningen av Macchiarini-ärendet: https://ki.se/sites/ 
default/files/migrate/karolinska_institutet_och_macchiariniarendet_en_ext
ern_granskingrev.pdf.  
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skulle kunna ägnas åt bristande öppenhet i rekryteringsprocesser 
inom akademin.5 

Till detta kan man lägga de mer löpande bristerna när det 
gäller hantering av sekretessbelagda uppgifter, diarieföring, långa 
handläggningstider, felaktiga upphandlingar, utlämning av all-
männa handlingar och generell serviceskyldighet som uppmärk-
sammas av exempelvis Justitiekanslern och andra gransknings-
organ och som ibland kan hänföras till enskilda medarbetares 
ageranden.6 Till detta ska läggas anmälningar och åtal för tjänste-
fel – även om detta är relativt sällsynt.7  

På nationell nivå har diskussioner förts om behovet av en en 
generell förstärkning av tjänstemannarollen. Våren 2018 uppma-
nade riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen att se över 
lagstiftningen om tjänstefel (där utgångspunkten är att fler hand-
lingar än i dag ska kunna bestraffas) och att införa en introduk-
tionsutbildning för statsanställda.8 Våren 2019 fick Tillitsdelega-
tionen i uppdrag att lämna förslag på en gemensam, obligatorisk 
introduktionsutbildning för statsanställda.9  

1.2 Rapportens syfte och innehåll 

Syftet med den här rapporten är dels att belysa ”utfallet” av den 
delegerade statliga arbetsgivarpolitiken och dels att undersöka 
vilka förväntningar som förmedlas i platsannonser för statliga 
tjänster – särskilt förväntningar som kan kopplas till rollen som 
tjänsteman specifikt. Ett ytterligare syfte är att sätta platsannon-
sernas innehåll i ett större förvaltningspolitiskt perspektiv, lik-

                                                                 
5 Se t ex rapporten Ett spel för galleriet. Om anställningsprocesserna i aka-
demin, som publicerades av SULF (Sveriges universitetslärarförbund) 2018. 
Finns tillgänglig på www.sulf.se  
6 Se t ex JKs kritik mot Försäkringskassan i samband med att ett läkarutlå-
tande skickades till fel person (dnr 5621-18-2.1 / Beslutsdatum: 22 maj 2019).  
7 År 2018 lagfördes tolv personer för tjänstefel, varav en för brott mot tyst-
nadsplikt. Se www.bra.se  
8 Betänkande 2017/18: KU37.  
9 Dir 2019:6 Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen. 
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som att diskutera platsannonserna som genre och källa till kun-
skap om rekrytering och arbetsmarknadens utveckling i stort. På 
så vis kan rapporten förhoppningsvis inspirera till fler studier 
baserat på platsannonser eller motsvarande ”policydokument in 
action”. De huvudsakliga frågorna som ska undersökas är:  

 
• I vilken grad framgår det i annonserna att arbetsgivaren 

är statlig/offentlig och att detta innebär särskilda förvänt-
ningar på organisationen och enskilda medarbetare? 

• Vilka meriter och egenskaper efterfrågas i annonserna 
och i vilken grad reflekterar dessa särskilda offentliga 
värden/tjänstemannaideal?  

• Finns det skillnader i betoningen av offentliga värden 
och uppdraget som företrädare för det allmänna mellan 
olika arbetsgivare och mellan olika typer av funktio-
ner/tjänster? 

I kapitel 2 ges en kort översikt över forskningen på så kallade 
”public values” och ”public service motivation”, det vill säga vär-
den och motivation bland dem som söker sig till och arbetar i det 
offentliga. Har offentligt anställda särskilda värden (ett ”offent-
ligt etos”)? Vad består dessa i så fall i? Hur kan man identifiera 
sådana värden bland sökanden eller utveckla sådana värden hos 
dem som arbetar i det offentliga? Har offentliga värden någon 
betydelse för politikens utfall i slutändan?  

I kapitel 3 ges en kort översikt över centrala förvaltningspoli-
tiska reformer och initiativ de senaste decennierna med direkt 
bäring på den statliga arbetsgivarpolitiken och tjänstemannarol-
len. Frågor om hur tjänstemän rekryteras, tjänstemannakårens 
representativitet och vilka strukturella och organisatoriska fakto-
rer som påverkar ”ett offentligt etos” på arbetsplatsen är grund-
läggande i forskningen om den offentliga förvaltningen – inte 
minst i ett jämförande och historiskt perspektiv (Gottschall et al., 
2015; Premfors, 2009; Rothstein, 2010; Sundberg, 2013). Om 
man dessutom har en medveten ambition att förstärka och ut-
veckla tjänstemannarollen, vilket de senaste politiska initiativen 
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pekar på, torde det vara än mer angeläget att förstå varifrån ett 
sådant ”etos” kommer, uttrycks och formas.  

I kapitel 4 beskrivs platsannonsen som källa till kunskap i 
organisationsforskning och i kapitel 5 presenteras urvalet och 
tillvägagångssättet innan annonserna analyseras utifrån layout, 
innehåll och vilka värden som är mer och mindre framträdande. 
Rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion och för-
slag till fortsatta studier på området.  
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2. Tjänstemannarollen  
i forskningen 

Det finns en omfattande forskning kring professioner och yrkes-
grupper generellt, om byråkrater och byråkraters makt, om olika 
tjänstemannaroller, om karriärvägar, och ”offentliga värden” och 
motivation. Relationen mellan tjänstemän och politiker, mellan 
politik och förvaltning, är ett grundtema i statsvetenskap och 
offentlig förvaltning. Frågan om vad som särskiljer professioner 
från andra yrkesgrupper och – inte minst – hur professionalise-
ringsprocesser går till (och varför) har genererat sitt bidrag till 
bindestreckssociologin; professionssociologi och kunskapssocio-
logi (Abbott, 2014; Young & Muller, 2014). Inom exempelvis 
socialt arbete har man särskilt uppmärksammat roller som 
tjänstemän antar, eller tvingas in i, i mötet med olika klient- eller 
brukargrupper (Hupe, Hill, & Buffat, 2015; Lipsky, 2010). Arbets-
marknadsforskare har givetvis ägnat mycken kraft åt att studera 
karriärvägar, mobilitet, individ- och samhällsekonomiska konse-
kvenser av arbete inom olika yrken och sektorer (Hallqvist, 2005; 
Lounsbury, 2002). Jurister och statsvetare har fokuserat på frågor 
om tjänstemannaansvar, offentlighet och sekretess, meddelarfri-
het, lojalitet samt tjänstemannamakt (Hysing & Olsson, 2012; 
Lundquist, 1998), medan historiker har följt olika yrkesgruppers 
eller -kategoriers ”professionsblivande” och ändrade villkor över 
tid (Björnsson, 2012; Dellgran & Höjer, 2005; Ringarp & Par-
ding, 2018).  

Internationellt finns en omfattande forskning om ”public 
values” och ”public service motivation”, inklusive stora empi-
riska studier. Är folk som arbetar i det offentliga annorlunda när 
det gäller grundläggande värden och en särskild ”offentlig” mo-
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tivation? Är detta i så fall något som redan finns där och som gör 
att de söker sig till den offentliga sektorn, eller är detta något 
man socialiseras in i på arbetsplatsen? Detta är relevanta frågor 
om man exempelvis strävar efter att påverka och förstärka ett 
offentligt etos. Om ”ingångsvärdet” inte betyder så mycket utan 
att det är socialiseringen på arbetsplatsen och ledarskapet som är 
viktigast, så kan en introduktionsutbildning riktad mot den en-
skilde individen i värsta fall vara verkningslös. Om ”ingångsvär-
det” däremot är avgörande blir det viktigare att lägga mer krut 
på själva rekryterings- eller selektionsprocessen. 

Forskningen om offentligt anställdas etos, och om en sådan 
eventuellt är given eller något man socialiseras in i, är relativt be-
gränsad i Norden. Det saknas i hög grad studier om exempelvis 
”public service motivation” i en svensk eller nordisk kontext. Den 
forskning som gjorts har främst handlat om begränsade empiriska 
studier av tjänstemannaroller inom vissa verksamheter eller yrken 
(L. Niklasson, 2001; Ponnert & Svensson, 2019). Större empiriska 
studier av offentligt anställdas attityder och ”värden” har i första 
hand varit en del av den statsvetenskapliga forskningen om hur 
politiska åsikter samvarierar med t ex ålder, kön, geografisk till-
hörighet – och anställningssektor (Anton, Linde, & Mellbourn, 
1973; Christoffersson, 1972; Niklasson & Öhberg, 2018; Wid-
lund, 1994).  

2.1 Tjänstemannen mellan politik och förvaltning  

Att skilja på politik och förvaltning, politiker och tjänstemän, är 
helt grundläggande i ett demokratiskt styrelseskick och domine-
rar i allmänhetens, mediernas, politikers och tjänstemäns före-
ställningsvärld.  

Tudelningen mellan politik och förvaltning märks tydligt i 
regeringsformen. RF§ 1 fastslår att all offentlig makt utgår från 
folket (att folkets företrädare ska styra). I RF § 8 framgår att det 
ska finnas domstolar för rättsskipning och för den offentliga 
förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. 
Vem som egentligen styr förvaltningen framgår inte direkt, det 
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är snarare underförstått. Frågan om vem som egentligen styr 
förvaltningen och tjänstemännen är både befogad och värt att 
undersöka. Man kan principiellt anse att det är önskvärt att hålla 
politik och förvaltning isär, men likväl vilja undersöka hur rela-
tionen ser ut i praktiken och vad som eventuellt påverkar poli-
tikers möjligheter att styra i förhållande till tjänstemännens makt 
och inflytande. Detta är intressant både från ett teoretiskt och ett 
empiriskt perspektiv.  

Åtskillnaden mellan politik och förvaltning, mellan politiker 
och tjänstemän, kan vara normativ (så bör det vara) eller de-
skriptiv (så här ser det ut). Hysing & Olsson (2012, s. 29) sam-
manfattar vad som särskiljer politiker och tjänstemän – åtmin-
stone idealtypiskt – så här: 

Figur 1. Idealtypiska skillnader mellan politiker och tjänstemän 

Politiker Tjänstemän 
Beslutsfattande Genomförande 
Värden, subjektiv, partisk Fakta, objektivitet, neutral 
Förändring Kontinuitet 
Partipolitik Myndighetsutövning 
Självbild: politiska Självbild: icke-politisk 

Att studera detta gränsland och problematisera uppdelningen är 
en helt central del av exempelvis ämnet offentlig förvaltning och 
delar av statsvetenskapen (Svara, 2006). Ekonomiska teorier som 
principal-agent-teori och transaktionsekonomi är också relevan-
ta för relationen mellan politik och förvaltning eftersom de riktar 
uppmärksamheten mot tjänstemännen som individer, som före-
trädare för vissa grupper och intressen, som parter på arbets-
marknaden – eller som ”demokratins väktare” (Lundquist, 1998). 

Forskningen om människorna som befolkar förvaltningen 
och relationen mellan politik och förvaltning består därmed 
både av mer individorienterade, psykologiserande perspektiv, 
organisationsperspektiv med betoning på människors relation 
till strukturer, sociologiska ingångar där grupprocesser, kulturer 
och maktrelationer står främst, juridiska ingångar med fokus på 
konstitution och lagstiftning. Ett vanligt sätt att försöka beskriva 
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det som sker i mellanrummet mellan individ och struktur/situa-
tion är att utgå från olika ”tjänstemannaroller”. I stället för att 
utgå från att enskilda tjänstemän är en viss typ av tjänsteman, 
kan det vara rimligare att beskriva olika roller som en tjänsteman 
kan ha – och gå emellan. Det kan liknas med att vi som individer 
kan växla mellan att vara fotgängare, cyklister, bilister – gärna på 
samma dag – även om vi kanske i huvudsak ser oss själva eller 
fungerar som det ena eller det andra.  

Vilka tjänstemannaroller som ”finns” eller som är relevanta 
att skilja mellan, är heller inte givet och beror i hög grad på 
sammanhang och frågeställning. Men den weberska byråkraten 
kommer man sällan ifrån – den moderna förvaltningens ”urfa-
der”. En annan vanligt förekommande roll är den så kallade 
gatuplansbyråkraten, som är nära förknippad med framväxten 
av en modern välfärdsstat och hela vård-, skola- och omsorgs-
komplexet.10 Andra roller som uppmärksammats är exempelvis 
direktören, entreprenören, politruken, aktivisten eller manda-
rinen (Hysing & Olsson, 2012; Pollitt & Bouckaert, 2004). I sam-
manfattningen återkommer jag till att även ”tjänsteman” är ett 
komplicerat begrepp som omfattar ett antal olika förväntningar 
och troligen även en varierande självbild som politisk respektive 
icke-politisk. Detta torde också ha betydelse för tudelningen 
mellan politiker och tjänstemän. 

Platsannonser riktar sig till enskilda individer och därför kan 
det vara på sin plats att fokusera på mer individ- och värde-
orienterade teorier. Det betyder inte att man bortser från indi-
videns relation till omgivningen vid en rekrytering – tvärtom 
                                                                 
10 ”Gatuplansbyråkrat”, ”gräsrotsbyråkrat” och ”frontlinjebyråkrat” är sven-
ska översättningar av begreppet ”street-level bureaucrat” som myntades av 
Michael Lipsky (1980). Enligt Lipskys definition handlar detta om offentligt 
anställda tjänstemän som huvudsaklig arbetar med att behandla, vårda, 
stötta, utbilda eller disciplinera individer. Detta sker främst genom direkt-
kontakt – på ”gatunivå” – och där byråkraten ofta har en avsevärd hand-
lingsfrihet i utförande av sina arbetsuppgifter och ofta utvecklar olika strate-
gier för att hantera närmast oändliga behov men begränsade resurser. 
Lärare, poliser, socialsekreterare, arbetsförmedlare, vårdpersonal är typiska 
exempel på gatuplansbyråkrater.  
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kan just förmågan att bidra till gruppen, samarbeta och passa in 
vara helt avgörande. Men det handlar ändå främst om en indi-
videgenskap som ska värderas. Om en högkompetent sökande 
inte verkar ”passa in i gruppen” är det sannolikt inte gruppen 
som byts ut.  

2.2 Public values 

Inom den offentliga sektorn har man länge intresserat sig för 
värdefrågor – t ex om sådana finns, hur dessa kommer till ut-
tryck, vilken betydelse de eventuellt har för verksamheten och 
medborgarna, och hur dessa eventuellt kan fostras. I brist på ett 
bättre begrepp används här de engelska begreppen ”public 
values” och ”public service motivation” (PSM). Public values är 
inget helhetligt eller entydigt begrepp. Det finns ett antal defini-
tioner och ingångar till fenomenet – liksom ett ifrågasättande av 
om begreppet är fruktbart överhuvudtaget. Det har dock varit ett 
centralt studieområde i förvaltningsforskningen under flera de-
cennier, allt sedan Mark Moore argumenterade för begreppets 
relevans för den offentliga förvaltningen (Moore, 1995). Han 
drog en parallell mellan aktieägarvärdet i företagarvärlden. I dag 
används det generellt om alla typer av organisationer, även fri-
villigorganisationer. Public values används för att beskriva en 
mängd olika dimensioner, frågor och fenomen. I sin översikts-
artikel identifierade Jørgensen och Bozeman (2007) sju katego-
rier av ”public values”; värden som är kopplade till den offentliga 
sektorns samhällsuppdrag och nytta, värden som handlar om att 
omvandla intressen till beslut, värden kopplade till relationen 
mellan politik och förvaltning, värden kopplade till relationen 
mellan förvaltning och omvärlden, värden som har att göra med 
förhållanden och relationer inom förvaltningen, värden som är 
relaterade till enskilda medarbetares/tjänstemäns beteende och 
handlande, samt värden som är knutna till relationen mellan 
förvaltning och medborgare. Public values omfattar således en 
mängd frågor på individ-, organisations- och samhällsnivå där det 
handlar både om strukturer och relationer mellan individer, indi-
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vid och organisation, samt interorganisatoriska relationer. Det är 
inte så att public values enbart finns i offentlig sektor, men de är 
särskilt relevanta eftersom den enskilda organisationens värden 
inte anses vara tillräcklig. Initiativet att ta fram en gemensam stat-
lig värdegrund är ett exempel på att medarbetarna ”lyfts ur” sin 
snäva organisationstillhörighet och att delaktigheten i en större 
offentlig/statlig familj betonas. Förslaget om en introduktions-
utbildning är uttryck för samma önskemål – att betona värden och 
uppdraget som ligger ovanför den enskilda verksamheten eller 
organisationen (myndigheten) – ”because organizational values 
alone will not do” (Jørgensen & Bozeman, 2007, s. 367).  

2.3 Public service motivation 

Begreppet ”public service motivation” (PSM) introducerades av 
Rainey (1982), medan Perry och Wise (1990) presenterade det 
som kom att bli den relativt vedertagna definitionen; ”the indi-
vidual predisposition to respond to motives primarily or uniquely 
found in public institutions” (s. 368). På samma sätt som begrep-
pet ”public values” är PSM som fenomen eller idé inget nytt utan 
bygger på föreställningen om en särskild motivation och drift att 
göra gott för andra och bidra till samhället. Jørgensen och Boze-
man (2007) använder inte begreppet PSM men framhåller i 
praktiken samma väsentliga kännetecken i sin beskrivning av 
public values; altruism, respekt för demokrati, politisk lojalitet, 
objektivitet, saklighet, engagemang, integritet.  

När PSM lanserades som begrepp passade det inte så väl in i 
den dominerande NPM-doktrinen som byggde på ett rational 
choice-perspektiv på mänskligt beteende (Vandenabeele, Ritz, & 
Neumann, 2018). Samtidigt lanserades PSM ursprungligen som 
ett fenomen där motiven kunde vara såväl känslomässiga, nor-
mativa som rationella. PSM skulle inte ses som synonymt med 
altruism, åtminstone inte enbart. Enligt Perry (1996) fanns det 
fyra dimensioner i PSM; dragning mot politik, dragning mot 
samhällsnytta och att göra sin plikt, empati med svaga eller icke-
priviligierade människor samt självuppoffrande. De senare åren 
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har forskare understrukit behovet av ytterligare dimensioner, 
som demokrati och rättsstatliga principer, medan andra har häv-
dat att vissa dimensioner borde slopas från definitionen (Cour-
sey & Pandey, 2007; Vandenabeele, 2008).  

Även om altruism och självuppoffrande är centrala i PSM-
litteraturen, lämnade Perrys och Wises (1990) definition ett visst 
utrymme för egenintresse och rationella motiv till PSM, t ex ge-
nom en dragning till möjligheten att påverka politiska processer. 
Flera forskare har också betonat att PSM inte är samma sak som 
den samlade motivationen bland offentligt anställda eller tjänste-
män, och PSM återfinns inte enbart i offentlig sektor. PSM är 
med andra ord snarare ”en fråga om fokus än om lokus” (Van-
denabeele et al., 2018, s. 265). 

Med tiden har PSM blivit ett etablerat begrepp som har ge-
nererat en hel del både teoretisk och empirisk forskning. Be-
greppet kan ses som själva motsatsen till den rationalistiska ut-
gångspunkten som NPM (New Public Management) gärna för-
knippas med. I det perspektivet har PSM kanske spelat en lika 
viktig roll som tröst och meningsskapare för byråkrater, tjänste-
män och offentligt anställda som finns inom det som fortsätt-
ningsvis är en stor offentlig sektor i stora delar av västvärlden. 
Det kan samtidigt tyckas något motsägelsefullt att PSM-littera-
turen varit ganska upptagen av den i grunden ”NPM-aktiga” frå-
gan om vilken nytta/effekt PSM har mer än varifrån PSM kom-
mer eller utvecklas (Ritz, Brewer, & Neumann, 2016). Bortsett 
från att det finns uppenbara metodologiska problem att besvara 
en sådan fråga, har många också varnat för en överdriven opti-
mism när det gäller PSM och vilken betydelse en välutvecklad 
PSM kan ha. Det är inget magiskt trollspö med positiv påverkan 
i alla situationer och sammanhang (Vandenabeele et al., 2018). 
Det är tvärtom viktigt att beakta sammanhanget och vilken typ 
av utfall eller beteende man vill komma åt – liksom den enskilde 
individens relation till omvärlden (van Loon, Vandenabeele, & 
Leisink, 2015; Wright, Hassan, & Christensen, 2017). Teoretiskt 
utgår PSM från individen, vilket kan innebära en risk att man 
fokuserar för mycket på individuella egenskaper och klassifice-
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ringar av människotyper – som exempelvis samariter, samhälls-
byggare, patrioter, eller humanister (Brewer, Selden, & Facer II, 
2000). I forskningen om PSM har begreppet använts både som 
förklaringsfaktor (Leisink & Steijn, 2009) och som ett utfall på 
individnivå (Moynihan & Pandey, 2007). I vissa fall har man 
ändå försökt studera PSM i ett interpersonellt och kontextuellt 
perspektiv, t ex hur PSM frodas/utvecklas/gynnas under vissa 
omständigheter (Battaglio & French, 2016; Henderson & Sowa, 
2019; Pandey, Wright, & Moynihan, 2008; Steijn, 2008; Wright, 
2007; Wright & Pandey, 2008). Utifrån sitt institutionella per-
spektiv ser Meyer m fl (2014) PSM som ett uttryck på mikronivå 
av institutionella logiker på makronivå. PSM kan med andra ord 
också studeras utifrån de institutionella krafter som påverkar 
vilka identiteter, vokabulär, föreställningsramar och perspektiv 
som är gångbara.  

Om vi utgår från public values som ett bredare begrepp som 
innefattar egenskaper och relationer på alla nivåer, och PSM som 
ett fenomen som främst handlar om individen och hennes rela-
tion till och med sin omgivning, är platsannonser en arena där 
de två perspektiven tydligt möts. Att lysa ut en tjänst i offentlig 
sektor betyder att den aktuella organisationen söker efter någon 
med vissa kompetenser – förhoppningsvis också ett visst mått av 
PSM även om det inte behöver vara manifesterat eller medvetet. 
Samtidigt kan det vara så att jobbsökarna också eftersöker ett 
visst mått av public value hos arbetsgivaren. Hur det än är, så 
torde det vara bra för båda parter om sökanden åtminstone upp-
märksammas på vilka förutsättningar som råder där de even-
tuellt hamnar. Platsannonser är således en bra källa om man är 
intresserad av utvecklingen på arbetsmarknaden generellt, eller 
av arbetsgivares preferenser och strategier specifikt. Det är också 
sannolikt att platsannonser kan bidra med värdefull kunskap om 
organisatoriska kulturer, hur verksamheter och arbetsgivare vill 
framstå och i viss mån också public values. 
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2.4 Värden i organisationer 

Public values och det närbesläktade PSM är del av en större 
begreppsvärld som handlar om värden, värdegrund och värde-
ringar i organisationer generellt. Värden och kulturer är en av 
kärnkomponenterna i alla organisationer, men hur man definie-
rar – och mäter – värden är inte givet. En möjlig definition är att 
värden är ”socially shared cognitive representations of institu-
tional goals and demands” (Rokeach, 1979, s. 50). Man kanske 
inte blir så mycket klokare av den definitionen, men det handlar 
oavsett om vad som är acceptabla mål och medel, vilka ”tros-
satser” som är förgivettagna eller explicit formulerade, vad orga-
nisationen anser är viktigt och vill kommunicera – helt enkelt 
vem man vill vara.  

För att ta ett steg vidare och möjliggöra studier och analyser 
av olika värden och hur dessa kommer till uttryck i organisatio-
ner och arbetslivet finns ett antal försök att kategorisera värden. 
En sådan indelning har föreslagits av Lyon med kollegor, där de 
skiljer mellan inneboende (intrinsic), utanförliggande (extrin-
sic), mellanmänskliga (interpersonal), altruistiska (altruistic) och 
prestige-värden (Lyons, Duxbury, & Higgins, 2006).  

Inneboende värden handlar om inre psykologisk tillfreds-
ställelse som är kopplad till arbetet eller ens insatser i verksam-
heten och som gynnas av intressanta arbetsuppgifter, utmanin-
gar, variation och intellektuell stimulans. Utanförliggande vär-
den omfattar främst arbetets materiella aspekter som löner, för-
måner och anställningstrygghet. Mellanmänskliga värden foku-
serar på gemenskapen med arbetskamraterna, återkoppling från 
chefer, samt tillgång till kontaktytor med samarbetspartners och 
nätverk. Altruistiska värden handlar om ett behov av och till-
fredsställelse från att hjälpa andra och att bidra till samhället – 
dvs sådant vi förknippar med ett offentligt etos eller PSM. Slut-
ligen består prestige-värden av sådant som har med status, makt 
och inflytande att göra.  

I nästa steg använder författarna kategorierna för att under-
söka just skillnaden i värden – och engagemang (”commitment”) 
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– mellan privat, offentlig och ”halvoffentlig”11 sektor. Dessa vär-
den undersöktes sedan i en större grupp personer från olika sek-
torer. Skillnaderna mellan sektorerna var små eller obefintliga 
när det gällde generella värden. Däremot fanns det tydligare 
skillnader när det gällde värden som var specifikt relaterade till 
arbetslivet. Anställda i offentlig och ”halvoffentlig” sektor värde-
rade exempelvis betydelsen av att bidra till samhället signifikant 
högre än de som arbetade i privat sektor. Likaså fäste privat-
anställda större vikt vid prestige än andra (Lyons et al., 2006).  

I kapitel 5 finns fler exempel på vad som kan ingå i de olika 
värdekategorierna och hur dessa kan kopplas till tjänstemanna-
rollen och myndigheternas ”presentation of self” när de lyser ut 
tjänster. 

 
 

                                                                 
11 Med detta avses verksamheter som är helt eller delvis finansierade av 
offentliga medel, men har annan huvudman. Detta som en avgränsning mot 
den gängse indelningen mellan offentlig, privat och frivillig sektor.  
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3. Förvaltningspolitiken och 
tjänstemannarollen 

Förslaget om att skärpa lagstiftningen rörande tjänstefel och 
införa en obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda 
kan kopplas till flera allvarliga händelser de senare åren, men be-
höver också ses i ett större förvaltningspolitiskt perspektiv samt 
utvecklingen på arbetsmarknaden i stort. Under 1990-talet ge-
nomfördes ett stort antal reformer inom offentlig sektor som 
gärna förknippas med NPM (Ivarsson Westerberg, 2014). Ett 
genomgående tema i dessa reformer var olika varianter av de-
centralisering.12 År 1994 genomfördes till exempel den så kallade 
statistikreformen som innebar att ansvaret för den officiella 
statistiken fördelades mellan SCB och ytterligare 24 statistik-
ansvariga myndigheter.13 Men viktigare i detta sammanhang är 
delegeringen av det statliga arbetsgivaransvaret som genomför-
des samma år (Arbetsgivarverket, 2007). 

I budgetpropositionen för 2017 föreslog regeringen att arbe-
tet för en god förvaltningskultur i staten skulle permanentas och 
att uppdraget skulle läggas på Statskontoret. Förvaltningskul-
turen och värdegrundsfrågorna hade då fört en flackande tillvaro 
mellan tidsbegränsade satsningar under många år (Sundström, 
2016). Här kan nämnas inrättandet och avvecklingen av Statens 
                                                                 
12 Sveriges inträde i EU kan givetvis ses som en avgörande samhällsreform i 
motsatt rörelse. På hemmaplan gjordes även andra organisationsförändrin-
gar som också handlade om centralisering framför decentralisering; år 1994 
inrättades Statens institutionsstyrelse och innebar att staten tog över ansva-
ret för ungdomsvården och tvångsvården av missbrukare från kommuner 
och landsting. Se Prop 1992/93:61.  
13 Se Prop 1992/93: 101.  
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kvalitets- och kompetensråd, KKR (1999–2005), Verket för för-
valtningsutveckling, Verva (2006–2008), Kompetensrådet för ut-
veckling i staten, KRUS (2009–2012).  

I sitt slutbetänkande (SOU 2008: 118) fastslår 2006 års för-
valtningskommitté att den svenska statsförvaltningen har ett 
offentligt etos eller en allmän värdegrund för de statsanställda, 
som uttrycks i grundlagarna, brottsbalken, förvaltningslagen, la-
gen om offentlig anställning med mera. Men kommittén såg ett 
behov av att sammanställa den redan existerande värdegrunden i 
ett gemensamt dokument. I november 2009 publicerade KRUS 
en gemensam värdegrund bestående av sex grundläggande rätts-
liga principer i skriften ”Den gemensamma värdegrunden för de 
statsanställda”. Skriften kom att ses som en etisk kod för stats-
anställda. Under åren 2010–2012 genomförde KRUS projektet 
Offentligt etos som syftade till att inspirera de statliga arbets-
givarna att arbeta med värdegrundsfrågor och stärka de anställ-
das kunskaper och förståelse för grundläggande värden i stats-
förvaltningen och rollen som statstjänsteman.14  

Mellan 2013 och 2016 hade Värdegrundsdelegationen, en 
arbetsgrupp inom regeringskansliet, i uppgift att bidra till att 
uppfylla regeringens delmål att de statsanställda ska ha kunskap 
om och förståelse för de grundläggande värdena i statsförvalt-
ningen och rollen som statstjänstemän. Delegationen avslutade 
sitt uppdrag med en slutrapport till regeringen som också inne-
höll rekommendationer om det fortsatta arbetet med värde-
grund i staten. Här påpekas bland annat att ansvaret för kompe-
tensutveckling av statsanställda ”saknat organisatorisk bestän-
dighet” och lyfter bland annat den långtgående delegeringen av 
befogenheter till myndighetsledningarna.15 

Förutom de specifika reformerna rörande det statliga arbets-
givaransvaret och organiseringen av ansvaret för förvaltnings-
kulturen och kompetensutveckling av statsanställda bör även 
                                                                 
14 Se Statskontorets utvärdering av projektet Offentligt etos, rapport 2014:22.  
15 Att säkerställa en god statsförvaltning. Värdegrundsdelegationens slutrap-
port. https://www.regeringen.se/4ae12c/contentassets/ 
eef2f6a05ec74437beb68ab8e76c9a86/att-sakerstalla-en-god-statsforvaltning 
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andra samhälls- och förvaltningspolitiska förändringar nämnas. 
Införande av mål- och resultatstyrning, privatiseringar, ökat tryck 
på samverkan inom och utanför det offentliga, mer fokus på 
management – kort sagt det som gärna förknippas med NPM 
(Hood, 2007) har sannolikt påverkat tjänstemannarollen i betyd-
ligt större grad än nämnda initiativ och (om)organiseringar.  

3.1 Den svenska förvaltningsmodellen – myndigheter 

på armlängds avstånd  

För att kunna förstå vilka förutsättningar som omgärdar det stat-
liga arbetsgivarskapet, är det viktigt att ta hänsyn till olika histo-
riska och institutionella förhållanden. Det gäller dels enskilda 
reformer eller viktiga historiska skeenden, såsom delegeringen av 
det statliga arbetsgivaransvaret 1994. Men det gäller även sådant 
som har att göra med den svenska statsförvaltningens grund-
läggande struktur – den struktur som reformer ska förverkligas i 

I det sammanhanget är det nödvändigt att nämna ett av den 
svenska statsförvaltningens huvudsakliga kännetecken – den sk 
”dualismen”. I korta ordalag innebär denna en tudelning mellan 
ett relativt litet regeringskansli och en motsvarande stor myndig-
hetssektor bestående av fristående enheter som ansvarar för hu-
vuddelen av statens aktiviteter (Hall, 2015; Pollitt, Talbot, Caul-
field, & Smullen, 2004; Premfors, 2009). En liknande utveckling, 
som ofta beskrivs med hjälp av begreppet ”agencification” (agen-
sifiering) i facklitteraturen, har ägt rum i många länder de senare 
åren (Verhoest, Van Thiel, Bouckaert, & Lægreid, 2012). Men 
Sverige, liksom Finland, utmärker sig fortsättningsvis genom 
den storleksmässiga fördelningen mellan regeringskansli och 
myndigheter, liksom fördelningen av ansvarsområden och grad 
av självständighet. Den svenska modellen är ingen nymodighet 
utan har sina rötter i reformer som genomfördes under 1700- 
och 1800-talen (Jacobsson & Sundström, 2007). Flera århundra-
den senare arbetar ungefär 98 procent av de statsanställda utan-
för regeringskansliet – på armlängds avstånd från ministern och 
hens stab.  
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Det måste genast tilläggas att åsikterna går isär om hur själv-
ständiga myndigheterna faktiskt är. Utan att ta ställning i den 
kontroversen kan de flesta nog hålla med om att självständig-
hetsgraden varierar – över tid och mellan politikområden (B. 
Niklasson & Pierre, 2012). Vissa politikområden präglas i större 
grad av politisk närvaro och starka styrningsbehov (”hands-on”) 
än andra (Sørensen & Torfing, 2009). Som nämnts ingick det i ett 
antal NPM-inspirerade reformer på 1980- och 1990-talen (Hood, 
1991) att förespråka decentralisering och att låta verksamheten 
sköta det dagliga arbetet (managerial autonomy). I jämförelse med 
andra EU- och OECD-länder, är Sverige bland de länder som gått 
längst i att decentralisera arbetsgivarpolitiken och –ansvaret. Det 
kan finnas många orsaker till detta, men en förklaring ligger i 
ländernas olika institutionella kulturer och strukturer (Meyer & 
Hammerschmid, 2010; Shim, 2001; Sundell, 2014). Delegeringen 
av arbetsgivaransvaret passade helt enkelt väl in i den sedan 
länge etablerade dualistiska förvaltningsmodellen.  

Delegeringen av arbetsgivaransvaret innebär att det i dag är 
regeringen som utser myndighetschefer, och i vissa fall andra 
högre tjänstemän, på myndigheterna – men i övrigt är det myn-
digheterna själva som bedömer vilka personal- och kompetens-
behov de har och formerna för kompetensförsörjning och rekry-
tering (Arbetsgivarverket, 2007). Utnämningsmakten är förvisso 
ett viktigt styrningsinstrument, men möjligheterna att styra per-
sonalsammansättningen på myndigheten sker annars indirekt – 
via budgeten, diskrimineringslagstiftning, förvaltningslag, for-
mella behörighets- och säkerhetskrav för vissa yrken och funk-
tioner och liknande. Det svenska rekryterings- och befordrings-
systemet beskrivs ibland som ett positionssystem (Premfors, 
2009), där personer på såväl lägre som högre nivåer rekryteras på 
basis av sina meriter, vilket kan vara meriter från den egna verk-
samheten, från offentlig sektor i stort – eller helt utanför stat-
lig/offentlig sektor. Det är alltså fullt möjligt att bli både mellan- 
och toppchef i svensk förvaltning utan tidigare erfarenhet från 
offentlig sektor.  
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I andra länder har man andra meriterings- och rekryterings-
traditioner (Premfors, 2009). I Frankrike har tjänstemän i cent-
ralförvaltningen traditionellt rekryterats från en ”förvaltnings-
högskola” – École Nationale d’Administration – som också haft 
prägel av elitskola. I svensk förvaltning finns tydliga karriärvägar 
inom t ex rättsväsende och utrikestjänsten, men i grunden är 
varje myndighet själv ansvarig för rekrytering, internutbildning 
och befordran, dock inom ramen för gällande lagstiftning och 
kollektivavtal. Här kan man kanske lägga till att även i den andra 
änden – vid uppsägningar och övertalighet ska saklighet, lagstift-
ning och ingångna avtal ligga till grund. Utlysning och tillsätt-
ning av tjänster samt befordran ska ske på grundval av kompe-
tens och meriter, med öppenhet i alla led. Det betyder också att 
arbetsbeskrivningar, vilka som sökt och hur beslut fattats om till-
sättningar i princip är allmänna handlingar och kan överklagas 
(Arbetsgivarverket, 2007; Pollitt & Bouckaert, 2004; Värdegrunds-
delegationen, 2016).  

3.2 Låt proffsen vara proffs 

Som nämndes i inledningen har tjänstemannarollen återigen 
aktualiserats på nationell nivå i samband med den så kallade 
tillitsreformen och det arbete som bedrivits inom ramen för 
Tillitsdelegationen. I en debattartikel 2013 konstaterar statsmini-
ster Stefan Löfven att: ”Människor som arbetar i välfärden har 
gått från att vara självständiga professionella till att vara detalj-
styrda utförare”. Statsministern anser att vi ”behöver etablera en 
ny syn på välfärdsprofessionerna” som innebär att deras ”stora 
kunnande, erfarenhet och yrkesetik ska vara vägledande för att 
höja kvaliteten i välfärden”. Artikeln avslutas med det som blivit 
lite av en slogan: ”Välfärdens proffs ska få vara proffs”.16 I bud-
getpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1) efterlyser regerin-
gen ”utvecklade former för styrning och uppföljning som balan-
serar behovet av kontroll med förtroende för professionernas 

                                                                 
16 Dagens nyheter 15 november 2013.  
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verksamhetsnära kunskap och erfarenhet” och aviserar ett initia-
tiv i den riktningen. I direktiven till Tillitsdelegationen17 anförs 
att det finns behov av att ”vidareutveckla en styrning som base-
ras mer på tillit och ökad förmåga såväl i kommuner och landsting 
som hos medarbetarna” (s. 11). Under åren 2015–2017 hade För-
valtningsakademin vid Södertörns högskola ett uppdrag att ut-
veckla en förvaltningsutbildning och i mars 2019 fick Tillitsdelega-
tionen ett tilläggsuppdrag att ta fram ett förslag till en obligatorisk 
introduktionsutbildning för statsanställda (se inledningen).  

Medarbetarskapet börjar emellertid innan själva anställnings-
beslutet – och eventuell introduktionsutbildning. Enligt public 
values och PSM-forskningen kan rollen som statsanställd eller 
tjänsteman formas ännu tidigare. Platsannonser är en arena där 
statliga arbetsgivare söker efter presumtiva tjänstemän och är 
därför intressanta att studera närmare.  
 

                                                                 
17 Dir (2016:51).  
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4. Platsannonsen som källa till 
kunskap om organisationer 

Att rekrytera personal kan vara en svår konst för vilken verk-
samhet som helst, inte minst inom det offentliga. Dels finns det 
bristyrken och problem att nå fram till potentiella sökanden och 
rätt målgrupp, dels finns det också en del begränsningar i lag-
stiftning och kollektivavtal i hur rekryteringen får gå till. Gene-
rellt finns ju ett krav att tjänster inom det offentliga ska lysas ut, 
att processen är transparent genom att exempelvis namn på sö-
kanden är allmänna handlingar, och att tillsättningen ska baseras 
på meriter. Det innebär såklart inte att informella kontakter och 
”skonummerutlysningar” är oviktiga även inom offentlig sektor 
– tvärt om (Behtoui, 2008). I konkurrensen med privat sektor 
kan offentliga arbetsgivare också uppleva att budgetbegräns-
ningar och andra formella eller ekonomiska hinder innebär svå-
righeter och att man då måste vara attraktiv på andra sätt.  

När en verksamhet behöver ersätta personal eller förstärka 
sin kompetens på något område finns det flera sätt att gå till 
väga. Man kan utbilda och kompetensutveckla befintlig personal, 
ta in lärlingar eller trainees, omfördela befintlig arbetskraft – 
eller nyrekrytera. Trots att rekryteringsföretag, headhunters, an-
vändning av sociala medier, rekryteringsmässor och informella 
kanaler blivit allt vanligare, står den traditionella platsannonsen 
fortfarande stark. Extern annonsering sker i dag oftast med hjälp 
av flera digitala och analoga kanaler samtidigt (Lavigna & Hays, 
2004). Annonserna presenteras kanske som en enkel notis i en 
dagstidning eller facktidskrift, där hänvisningen till den fullstän-
diga utgåvan skickar intressenterna vidare till en hemsida där 
annonsen finns i fulltext och det gärna finns gott om länkar till 



 
 

T H E R E S E  R E I T A N  

 28 

annan relevant information samt möjligheter att ställa frågor, 
skicka in sin ansökan eller intresseanmälan. Var annonsen pub-
liceras är förstås viktigt för vilka man vill nå. Därutöver är lay-
outen, användningen av typsnitt och bilder viktiga signaler som 
förhoppningsvis lockar rätt personer (De Cooman & Pepermans, 
2012). Det viktigaste är dock själva innehållet, oftast en text med 
relativt traditionell utformning. Den ska inom ett begränsat ut-
rymme beskriva arbetsplatsen och organisationen, vilka arbets-
uppgifter som ingår, behörighetskrav och önskade meriter, samt 
något om hur man ansöker eller anmäler sitt intresse. I den bästa 
av världar är annonsen ett resultat av ett gott förberedelsearbete 
där organisationen tänkt igenom vilka behov den har och vilka 
kompetenser som behövs, och att den är skriven på ett sådant 
sätt att den lockar rätt typ av sökanden, en lagom mängd sö-
kanden och underlättar i det påföljande selektionsarbetet (Brew-
ster & Hegewisch, 2017). 

På ett lite mer övergripande plan bidrar annonserna också 
med värdefull information till exempelvis högskolor och utbild-
ningsanordnare samt yrkesorganisationer och andra som bevakar 
utvecklingen på arbetsmarknaden (Kim & Angnakoon, 2016). En 
platsannons är i sig också en reklampelare för verksamheten; även 
de som inte direkt är aktuella som sökande får veta något om 
arbetsgivaren och att man rekryterar kan i sig vara ett tecken på 
expansion och ”goda tider” (Jørgensen & Rutgers, 2014).  

Platsannonser har således använts just för att studera utveck-
lingen på arbetsmarknaden i stort, men även inom specifika yrken 
och kan användas för att granska rekryterarnas preferenser och 
strategier (Redman & Mathews, 1997). Eftersom de är så kon-
denserade är de också ofta förtätade illustrationer av vilka värden 
som gäller, vilka ord man använder, hur man uttrycker sig – i 
tiden, eller inom det fält som verksamheten befinner sig. Man kan 
säga att de representerar olika institutionella logiker och illustrerar 
också sin samtid på ett påtagligt sätt (Helgesson, 2011).  

Oavsett om man väljer att kalla det kommunikation, informa-
tion, varumärkesbyggande, positionering eller ”reputation mana-
gement”, så har det blivit allt viktigare för offentliga organisatio-
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ner att profilera sig på olika sätt gentemot andra organisationer, 
huvudmän och uppdragsgivare, målgrupper och andra intressen-
ter. Inspirationen kommer i hög grad från den privata sektorn och 
hänger samman med en större utvecklingstrend i offentlig sektor 
där även offentliga verksamheter konkurrensutsatts eller tvingats 
visa upp sig på andra sätt (Wæraas, 2008; Wæraas & Byrkjeflot, 
2012; Whelan, Davies, Walsh, & Bourke, 2010).  

Som källor för studier av (förändringar i) organisatoriska vär-
den och arbetsgivares förväntningar är platsannonser kostnads-
effektiva och lättillgängliga. Trots detta, har de inte använts i nå-
gon större utsträckning av organisationsforskare (Jørgensen & 
Rutgers, 2014). Man kan skönja två huvudspår i ”platsannons-
forskningen”: Det första spåret består av studier som främst be-
lyser verbala och icke-verbala kännetecken inom de genrer som 
annonserna befinner sig, liksom hur den ideala sökanden kon-
strueras i annonsen (Helgesson, 2011). Här kan man även pla-
cera studier som främst handlar om hur annonserna reflekterar 
tidsandan och historiska förändringar på arbetsmarknaden – 
som exempelvis yrkesbenämningar och vilka meriter som efter-
söks (Avery, 2003; Sodhi & Son, 2010). Det andra spåret består 
av studier med inriktning mot ledarskap-, management- och 
organisationsfrågor. Dessa kan handla om annonser som verktyg 
för att locka individer, om utvecklingen inom enskilda yrkes-
grupper, beskrivningar av den rekryterande organisationen, be-
skrivningar av en viss sektor eller bransch, eller samhällsföränd-
ringar. Dessa perspektiv kan kopplas till olika forskningsingån-
gar där platsannonserna kan ses som rationella verktyg, ritualer, 
maktförhållanden, eller anpassningar till institutionella krav från 
omvärlden (Rafaeli & Oliver, 1998). Hittills har empiriska under-
sökningar av platsannonser gärna handlat om enskilda yrkes-
grupper eller professioner (Franzén & Söderfeldt, 2002; Linos, 
2017; Perrin, 2019), specifika funktioner inom verksamheten 
som chefer (Madestam, Reitan, & Lemne, 2019; Redman & 
Mathews, 1997), eller hur annonsernas uttryck och underlig-
gande värdesystem har förändrats över tid, mellan sektorer eller 
mellan länder (De Cooman & Pepermans, 2012; Jørgensen & 
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Rutgers, 2014; Redman & Mathews, 1997; Schulz, Maas, & van 
Leeuwen, 2014).  

I en översikt över forskningslitteraturen angående PSM fram-
hävdes betydelsen av att locka till sig och selektera personer med 
hög PSM. En konkret åtgärd som nämndes var just att lägga tid 
och kraft på att förmedla vad organisationen står för och hur 
uppdraget bidrar till att förverkliga värden som anses centrala i 
samhället, där just platsannonserna kan vara ett viktigt verktyg 
(Christensen, Paarlberg, & Perry, 2017). 

Organisationsforskare har inte använt platsannonser i någon 
större utsträckning men dessa har nyttjats i andra sammanhang. 
I Statskontorets utvärdering av projektet Offentligt etos ingick 
exempelvis platsannonser som en av flera källor (se kapitel 2). 

I rapporten konstateras att det är vanligt att myndigheterna 
uttrycker sina egna värdegrunder i platsannonserna och inte den 
gemensamma statliga (Statskontoret, 2014). Ett annat liknande 
exempel är granskningen som Direktoratet for forvaltning og IKT 
i Oslo gjorde av platsannonsernas roll i att bidra till ett inklu-
derande arbetsliv och nå målet om att fem procent av alla nyan-
ställda inom staten ska ha ”hål” i sina CV eller funktionshinder.18  
 

                                                                 
18 ”Hål i CV:n” har definierats som att den arbetssökande inte varit i arbete, 
utbildning eller arbetsmarknadsåtgärd i sammanlagt två av de senaste fem 
åren. Se www.difi.no, sökord: inkluderingsdugnaden.  
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5. Jobba statligt – platsannonser för 
statliga myndigheter 

5.1 Urval och tillvägagångssätt  

Det finns olika sätt att gå tillväga för att undersöka tjänste-
mannarollen i platsannonser. Om syftet främst är att undersöka 
förändringar över tid behövs givetvis ett underlag från en längre 
tidsperiod. Ska vi studera skillnader mellan länder, sektorer eller 
specifika yrken krävs en annan strategi. Denna studie av plats-
annonser är snarare en tvärsnittsstudie, dvs att annonser från 
samma tidsperiod undersöks. Men även en tvärsnittsstudie kan 
göras på flera sätt, till exempel:  

 
• Jämföra samma typ av tjänst hos olika arbetsgivare. 
• Jämföra olika tjänster inom samma arbetsgivare.  
• Jämföra olika politikområden eller typer av myndighe-

ter (t ex tillsynsmyndigheter och bidragsmyndigheter). 
• Undersöka specifika funktioner (chefer) eller tjänster 

med unika kompetenskrav, förordnanden eller annat 
(generaldirektörer, säkerhetsklassade tjänster eller lik-
nande).  

I denna studie undersöks i första hand samma typ av tjänst hos 
olika statliga arbetsgivare och därefter görs en mindre jämförelse 
mellan olika tjänster vid samma myndighet.  

Analysen är en traditionell innehållsanalys, där ordval, rubri-
ker, betoning och förekomsten av olika kärnord och fraser be-
lyses. När det gäller huvudfrågan – värden – kommer dessa ana-
lyseras med hjälp av de kategorier som beskrevs i avsnitt 2.4 
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(inneboende, utanförliggande, mellanmänskliga, altruistiska, pre-
stige-värden).  

5.2 Samma typ av tjänst på olika myndigheter 

Urvalet gjordes genom en sökning på webbplatsen Jobba statligt 
som Arbetsgivarverket tillhandahåller.19 Vid sökningstillfället, 7 
september 2019, fanns totalt 1 506 jobb. Sökningen avgränsades 
därefter till ”utredare” och till annonser som gällde tillsvidare-
anställningar. Den avgränsningen gav 78 träffar. Alla tjänster 
som hade ”utredare” som första ord i rubriken, från varje unik 
arbetsgivare valdes därefter. Totalt ingår 14 annonser i gransk-
ningen. Se tabell 1.  

På Jobba statligt finns ”kärnannonsen” i avskalad form, men 
också en direkt länk till arbetsgivarens webbplats där sökanden 
dels finner annonsen i en mer layoutad form, i sitt rätta sam-
manhang. Här finns också annan relevant information som går 
utöver själva annonsen, t ex länkar till sidor om myndighetens 
organisation och uppdrag, hur det är att jobba på myndigheten, 
videoklipp eller annat material där medarbetare berättar om vad 
de gör och hur det är att arbeta där. Det betyder att det ibland är 
svårt att avgränsa själva annonsen från kringinformationen. 
Granskningen omfattar främst det som rimligen kan sägas vara 
en del av annonsen, men ibland måste även den information 
som presenteras i direkt anslutning eller visuellt runt annonsen 
beaktas – exempelvis under en klickbar rubrik som ”jobba hos 
oss” där fokus ligger på just medarbetarskapet och vad som för-
väntas av den anställde eller vad sökande kan förvänta sig av den 
potentielle arbetsgivaren. Utgångspunkten har varit att läsaren är 
någon som funderar på att söka tjänsten men inte nödvändigtvis 
vet så mycket om staten eller den aktuella arbetsgivaren. 

                                                                 
19 www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt  
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Annonsernas utformning 
Annonserna följer olika mallar, men har ofta en likartad struk-
tur:  

 
• Först en relativt standardiserad text om myndigheten 

som helhet. 
• Därefter en beskrivning av tjänsten och/eller den aktu-

ella avdelningen eller enheten. 
• Krav och meriter. 
• Vad vi erbjuder. 
• Hur man söker. 
• Övrig information. 

Tabell 1. Urval av lediga tjänster som utredare på Jobba statligt, septem-
ber 2019 samt som IT-tekniker eller liknande, oktober 2019.  
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Synkroniseringen mellan de olika avsnitten är inte alltid ”söm-
lös”. Ett återkommande intryck är att det finns en generell mall 
på myndigheten som man sedan placerar in sin ”egen” text i – 
utan att se till helheten. Detta märks inte enbart på själva inne-
hållet i texten utan även i layouten där olika typsnitt och visuella 
verktyg blandas. Helhetsintrycket kan lätt bli rörigt och risken 
stor att det både finns överlappningar, motsägelser eller att det 
saknas viss information. Ett exempel på detta är introduktions-
texten till alla platsannonser på E-hälsomyndighetens hemsida 
(se bilaga med illustrationer). Här används flera olika typsnitt 
och rubriker, det blandas mellan beskrivningar av myndighetens 
uppdrag, digitaliserings- och hälsopolitikens mål, och ett direkt 
tilltal till potentiella sökanden. 

De olika avsnitten är inte alltid koordinerade vilket innebär 
att vissa uppgifter inte alltid riktigt hör hemma under den aktu-
ella rubriken. Det finns också ofta en otydlighet i vad som är for-
mella behörighetskrav (”skall-krav”) och vad som är meriterande 
eller andra bedömningsgrunder, vilket kommer att framgå i analy-
serna. Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift anges ibland som 
en kvalifikation eller merit, ibland som en personlig egenskap.  

Dessa observationer är knappast unika för statlig eller offentlig 
sektor, men förmodligen en avspegling av att det ofta är många 
som är involverade i annonsutformningen och som ”petar” i 
dem utifrån sina perspektiv, att det är ont om tid, bristfällig for-
muleringsförmåga – men även en otillräcklig förståelse för plats-
annonsens formella och informella betydelse generellt och i 
offentlig sektor specifikt.  

Vem är huvudman och uppdragsgivare?  
Granskningen av annonserna har utgått från att läsaren är en 
arbetssökare som har viss kunskap om det aktuella yrket och den 
typ av arbetsuppgifter som ingår, men som inte nödvändigtvis 
vet så mycket om statlig sektor eller den myndighet annonsen 
gäller. Annonserna, med tillhörande information på webben, 
fyller här en funktion som informationskälla – en arbetssökande 
ska enkelt kunna hitta grundläggande information och kunna 
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förbereda sig i fall det blir aktuellt att gå vidare. En given fråga på 
en eventuell intervju torde vara vad den sökande vet om myn-
digheten/arbetsplatsen och varför hen sökte sig just dit.  

Men – med tanke på att svensk förvaltning har en mycket 
bred rekryteringsbas (ett positionssystem, se kapitel 3) samt de 
senare årens initiativ för att stärka den statliga värdegrunden och 
tjänstemannarollen, är det något förvånande att en så grundläg-
gande uppgift som att myndigheten lyder under regeringen och 
vilket departement den sorterar under oftast saknas i annon-
serna eller i direkt anslutning till dessa.  

I tabell 2 framgår hur myndigheterna presenterar sig i form av 
organisatorisk tillhörighet, huvudman eller uppdragsgivare i själva 
platsannonsen eller direkt angränsande information (”Jobba hos 
oss” eller liknande) på webbplatsen. Översikten visar att Havs- 
och vattenmyndigheten presenterar sig som en förvaltningsmyn-
dighet och Folkhälsomyndigheten som en nationell kunskaps-
myndighet, medan ISF är en expertmyndighet som granskar so-
cialförsäkringsområdet. Tydligast och mest ”avskalat” är kanske 
Polismyndigheten, Skolinspektionen och Kemikalieinspektionen 
som beskriver sig själva som statliga myndigheter ‒ utan något 
förled ‒ eller myndigheter under regeringen, dock utan att näm-
na vilket departement de sorterar under.  

I flera fall saknas en tydlig beskrivning av organisationsfor-
men eller huvudman, detta ligger snarare inbakat i redovisnin-
gen av myndighetens samhällsuppdrag (”arbeta för alla medbor-
gares rätt till en god hälsa, vård och omsorg” (Socialstyrelsen), 
”förvalta infrastruktur och bidra till att skapa ett tillgängligt Sve-
rige” (Trafikverket), ”få samhället att fungera för människor på 
väg, på spår, i luften och på sjön” (Transportstyrelsen), ”arbeta 
för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god 
kvalitet i en trygg miljö” (Skolverket) osv). Myndighetsrollen be-
skrivs snarare indirekt, genom att trycka på samhällsuppdraget 
och det universella (”alla barn och elever”, ”nationell”, ”Sverige”, 
”samhället” och liknande).  

Information om huvudman och ”hemvist” finns ofta på andra 
delar av webbplatsen, och en presumtiv jobbsökare förväntas 
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anstränga sig en smula för att ta reda på mer om arbetsplatsen 
inför en eventuell intervju. Men utifrån det som finns i själva 
annonsen och direkt intill är det inte självklart att man förstår att 
det just är en statlig verksamhet som arbetar direkt under rege-
ringen. Många tolkar nog ”myndighet” ganska brett, dvs som 
”offentlig” i allmänhet. Att tydligt och snabbt nämna vilket de-
partement myndigheten sorterar under kan även bidra till att 
klarlägga vilket politikområde myndigheten är verksam inom, 
vilket kanske inte heller alltid är givet. E-hälsomyndigheten 
skulle exempelvis kunna vara en ”digitaliseringsmyndighet” (nä-
ring, infrastruktur) eller en integritetsmyndighet (justitie), lika 
väl som en vård- och hälsomyndighet (social). Att man är en 
”modern myndighet där du som medarbetare dagligen bidrar till 
ett bättre samhälle” är i det avseendet inte särskilt informativt. I 
E-hälsomyndighetens fall får man lista ut vilket departement de 
sorterar under genom att ta sig in på Instruktion och reglerings-
brev under Om oss, och sedan plocka fram ett regleringsbrev för 
att se vilket departement som är avsändare.  

Tabell 2. Presentation av organisationsform, huvudman eller uppdrags-
givare i platsannonser och generell information till arbetssökande (”Job-
ba hos oss”/”Att arbeta på.”, ”Lediga jobb”).  
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De två lärosätena, Högskolan i Gävle och Stockholms univer-
sitet, kommunicerar inte alls sin politisk-administrativa hemvist 
eller organisationsform i vare sig platsannonser, jobbrelaterade 
sidor eller Om oss. Det är positionen i det akademiska landskapet 
och ”varumärket” som är helt dominerande och dessa lärosäten 
är inte unika i det avseendet.  

Vilka värden förmedlas i annonserna? 
I kapitel 2 beskrevs ett sätt att kategorisera olika ”public values”, 
enligt Lyons med kollegor (2006). I tabell 3 har innehållet i 
annonserna och direkt intilliggande webbsidor sorterats in enligt 
deras modell. Kategorin inneboende värden omfattar sådant som 
handlar om möjlighet att utvecklas, använda sin kompetens, sti-
mulerande arbetsuppgifter, lära sig nya saker och liknande. 
Utanförliggande värden inkluderar materiella förmåner som 
konkurrenskraftiga löner, goda pensionsordningar, subventione-
rad läkarvård eller sådant som har med arbetstider och arbets-
villkor i stort att göra (möjlighet att jobba hemifrån, ledigt på 
klämdagar och liknande). Mellanmänskliga värden fokuserar på 
den sociala arbetsmiljön, att det är trivsamt på arbetsplatsen och 
att det är en god ton mellan arbetskamraterna, och kanske till 
och med att man har roligt på jobbet. Altruismen, som är be-
greppet som används av Lyons med kollegor, har breddats här 
och omfattar hänvisningar till ”det stora samhällsuppdraget” och 
till värden som kan sammanfattas med ett offentligt etos. Det är 
således en kategori som både innehåller myndighetens uppdrag i 
samhället och medarbetarnas förhållningssätt i sitt arbete. Den 
femte kategorin kallas prestige i den ursprungliga indelningen.  

Kategorin omfattar även det närliggande begreppet ”positio-
nering”, dvs värden kopplade till myndighetens position, rang 
och auktoritet i förhållande till andra verksamheter. Detta är 
superlativernas kategori (störst, bäst, det är vi som…, eller hur 
man står i något sorts överläge). I tabellen finns ytterligare en 
kolumn, som innehåller myndigheternas eventuella explicit for-
mulerade visioner eller värdeord.  
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Det ska initialt sägas att indelningen är svår eftersom det är 
stor överlappning mellan kategorierna och många ord, fraser och 
annonselement hade kunnat platsa på flera ställen. Det är också 
svårt att sammanfatta alla nyanser i annonsen – eftersom de 
måste ses i sitt visuella sammanhang och i samband med annan 
närliggande information (text, rörliga och stillbilder) på webb-
platsen. Men några slutsatser kan dras:  

Tabell 3. Typ av värden i platsannonser och intilliggande texter på 
webbplatsen (kursivering: text i själva annonsen).  
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1) Samhällsuppdraget är mycket framträdande i och kring 
annonserna. Det kommer främst till uttryck genom beskrivnin-
gen av myndighetens uppdrag, roll i samhället och betydelse för 
individer, företag eller samhället som sådant – dvs sådant som 
ingår i värdet altruism, samhällsnytta och offentligt etos. Sam-
tidigt finns detta som ett återkommande tema i andra värde-
kategorier; främst i de inneboende värdena – arbetsuppgifternas 
stimulans ligger gärna i att man bidrar till samhället – och i pre-
stige-värdet där det ibland finns en sorts ”utan oss stannar 
Sverige” -budskap mellan raderna.  

2) De inneboende värdena beskrivs i relativt övergripande 
eller ytliga termer. Det handlar om att arbetet är kvalificerat, 
stimulerande, utvecklande – men sällan på vilket sätt. Vilka nya 
kunskaper man kan få, om man kan utveckla sina intellektuella, 
fysiska eller sociala förmågor, på vilket sätt man får vara kreativ 
eller utvecklas beskrivs knappt. Här är ISF ett undantag när man 
förklarar att ”du får möjlighet att både bredda och fördjupa dina 
kunskaper inom socialförsäkringen och i olika metoder för att 
samla in och analysera kvalitativa och kvantitativa data”.  

3) Referenserna till mellanmänskliga, sociala, värden är få. 
Det finns en del generella referenser till en god arbetsmiljö och 
ett uttryckt önskemål om att folk ska trivas, men sällan något 
mer. E-hälsomyndigheten är ett undantag – här aviseras trevliga 
arbetskamrater som har ”kul på jobbet”. Ibland finns det infor-
mation om fritidsföreningar eller sociala aktiviteter, men det 
mesta av umgänget sker – åtminstone enligt dessa annonser – 
genom att man samarbetar kring arbetsuppgifter på olika sätt (t 
ex Skatteverket). På de två lärosätena finns inga sådana refe-
renser alls och det samma gäller ISF, Skolinspektionen och So-
cialstyrelsen.  

Med tanke på att ett arbete i första hand är en inkomstkälla 
för människor är de mer pekuniära värdena förvånansvärt från-
varande i annonserna, dvs att de faktiskt saknas i en del fall eller 
är väldigt kortfattade (friskvårdsbidrag och flexibla arbetstider, 
t ex). Vanligast är att lista olika villkor som följer med en statlig 
anställning, men utan att hänvisa till att det just är den statliga 
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anställningen som är huvudsaken. Kemikalieinspektionen hän-
visar dock till ”statliga kollektivavtal”. I övrigt lyfter man oftast 
fram förmånliga pensions- och semestervillkor, ”påfyllning” vid 
föräldraledighet, ersättning vid läkarbesök återkommande. Där-
utöver är flexibla arbetstider och möjlighet till löneväxling så-
dant som kan vara mer arbetsplatsspecifikt. Polisen lyfter i stället 
fram specifika behov för deras medarbetare, nämligen stöd när 
man utsatts för hot eller våld. På Kemikalieinspektionen nämns 
även gratis fika och arbetsglasögon i sammanhanget. Men överlag 
är det alltså många som inte nämner något alls, eller som nöjer sig 
med ”vi erbjuder attraktiva villkor” (Folkhälsomyndigheten).  

4) Prestigevärdet handlar i första hand om att beskriva ett 
unikt och viktigt uppdrag, men kan också innehålla en positio-
nering gentemot andra myndigheter eller verksamheter. För 
lärosätena är detta helt gängse, man rankas utifrån sin forskning 
och jämför sig storleksmässigt utifrån t ex antal studenter. Både 
Högskolan i Gävle och Stockholms universitet lyfter fram sådana 
positioneringar i sina annonser. För ISF, som troligen är ganska 
okänd för många, är det viktigt att lyfta fram att de faktiskt gran-
skar ”Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och relevanta 
delar av Skatteverket” – dvs stora och betydligt mer kända myn-
digheter. Prestigen kan även uttryckas genom myndighetens 
internationella roll – t ex Skolverkets samarbete med OECD och 
IEA, eller Havs- och vattenmyndighetens deltagande i EU-arbete 
och andra internationella sammanhang. Ofta nämns också resor 
och internationella kontakter i beskrivningen av arbetsuppgif-
terna. Hänvisningar till räckvidd i tid och rum understryker 
också ofta myndighetens betydelsefullhet. Det gäller exempelvis 
polisen som finns i hela landet och arbetar både dygnet och året 
runt, eller antal kilometer vägar och järnvägar man övervakar 
(Trafikverket). Slutligen kan det finnas en viss prestige i att tjäns-
terna är säkerhetsklassade och innebär en krigsplacering.  

5) Av annonserna och intilliggande webbsidor att döma har 
flertalet av myndigheterna en tydligt formulerat vision och/eller 
enstaka värdeord. Trafikverkets vision är till exempel att alla ska 
komma fram smidigt, grönt och tryggt. I några fall har det varit 
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svårt att bedöma om det verkligen är en vision, eller en mer all-
män ”verksamhetsidé” ‒ vilket är termen som använts hos Tran-
sportstyrelsen. Skatteverkets ”Tillsammans gör vi samhället möj-
ligt” är också svårkategoriserad, men har inkluderats som en 
sorts vision. Deras betydligt mer kända ”lätt att göra rätt” syns 
inte till i annonsen med ”omnejd”. Tydligt formulerade värdeord 
har Havs- och vattenmyndigheten (öppna, kompetenta, ansvars-
tagande), Polismyndigheten (engagerade, effektiva, tillgängliga), 
Skolinspektionen (trovärdighet, tydlighet, tillgänglighet), Skol-
verket (förebild, tillit, ansvar, samarbete, utveckling), Socialsty-
relsen (saklig, handlingskraftig, trovärdig), Stockholms univer-
sitet (professionalism, kompetens, akademisk excellens) samt 
Trafikverket (pålitliga, engagerade, modiga).  

När det gäller den gemensamma statliga värdegrunden är den 
klart mindre synlig än vad myndigheternas egna visioner/värde-
ord/värdegrund är. Detta är i linje med vad Statskontoret note-
rade i sin utvärdering av projektet Offentligt etos. På de myn-
digheter som ingick i deras fallstudier var myndigheternas egna 
värdegrunder betydligt mer kända bland medarbetarna än den 
gemensamma statliga värdegrunden. Och det var vanligt att 
myndigheterna hellre uttryckte sina egna värdegrunder i olika 
styrdokument och i platsannonser (Statskontoret, 2014). I mate-
rialet hänvisas till myndighetens värdegrund i annonserna från 
Havs- och vattenmyndigheten, Socialstyrelsen, Kemikalieinspek-
tionen och Skolverket. Hos Kemikalieinspektionen finns dock en 
förväntan om att alla medarbetare ”förstår sin roll som stats-
tjänsteman i vårt gemensamma uppdrag”. Skolverket är den 
enda som explicit nämner den statliga värdegrunden i annonsen 
och närliggande delar av webbplatsen.  

I övrigt uttrycker flertalet myndigheter att de vill vara en 
arbetsplats fri från diskriminering, att de vill tillvarata olika 
kompetenser och bakgrunder, behandla alla på ett likvärdigt sätt 
osv. Det är ändå inte alla som har sådana skrivningar, vilket 
kanske kan tyckas förvånande.  

För några myndigheter krävs svenskt medborgarskap och 
vissa tjänster innebär också en krigsplacering. Detta är givetvis 
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viktig information till sökanden och kan bidra till att locka vissa 
men också avskräcka andra.  

Tjänstemannarollen – vilka kompetenser och  
egenskaper efterlyses?  
Vilken typ av tjänsteman är det som efterlyses? Det behöver inte 
vara något samband mellan hur myndigheten beskriver sig själv 
och de egenskaper man söker hos en framtida medarbetare. Men 
det är inte otänkbart att just rollen som tjänsteman och stats-
anställd, eller ”public values”, kanske tonas ned om detta inte är 
en viktig del av organisationens identitet. Och motsatt – om sam-
hällsuppdraget är en viktig del av identiteten och det man vill 
förmedla, så kan det tänkas att detta också slår tydligare genom i 
de specifika krav och egenskaper man söker hos nya medarbetare.  

Hur ser det ut i annonserna som ingår i urvalet? I tabell 4 
listas de meriter och egenskaper som efterfrågas hos utredaren 
som söks på respektive myndighet. Att rekrytering kan liknas vid 
en upphandling blir mest påtagligt när det kommer till kvali-
fikationskraven där det oftast finns en tudelning mellan formella 
meriter i form av utbildning och erfarenhet samt personliga 
egenskaper. Inom förstnämnda kategori görs ofta en indelning 
mellan ”skall-krav” och sådant som är meriterande (”bör-krav”).  

Tabell 4. Eftersökta meriter och personliga egenskaper i platsannonser 
för utredare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

T H E R E S E  R E I T A N  

 60 

 



 
 

N I T I S K A  O C H  R E D L I G A ?  

 61
 



 
 

T H E R E S E  R E I T A N  

 62 
 



 
 

N I T I S K A  O C H  R E D L I G A ?  

 63
 



 
 

T H E R E S E  R E I T A N  

 64 
 



 
 

N I T I S K A  O C H  R E D L I G A ?  

 65
 



 
 

T H E R E S E  R E I T A N  

 66 
 



 
 

N I T I S K A  O C H  R E D L I G A ?  

 67

Personliga egenskaper brukar vara den tredje huvudkategorin 
under kvalifikationer, men här är det inte en lika tydlig uppdel-
ning mellan ”måste och borde”. Här anges ofta kvalifikationerna 
indirekt, som exempelvis ”för att lyckas i rollen som utredare 
behöver du som person…” (Högskolan i Gävle) och skall-krav 
blandas gärna med bör-krav (ISF: ”Du ska, såväl självständigt 
som tillsammans med andra, kunna initiera, strukturera och dri-
va utredningar med hög kvalitet”, liksom ”Arbetet kräver god 
förmåga att skriva”). Det är också vanligt att tydliggöra att per-
sonliga egenskaper eller lämplighet tillmäts stor vikt.  

Uppdelningen mellan det som krävs och det som är merite-
rande, samt formella meriter i motsats till personliga egenska-
per/lämplighet tydliggörs oftast med hjälp av rubriker eller layout. 
Men skillnaden är inte alltid glasklar. I annonsen från E-hälso-
myndigheten listas de formella kraven under rubriken ”Vi söker 
dig som har”, medan meriterande kompetenser anges under näs-
ta rubrik. Men de önskvärda personliga egenskaper nämns i ett 
eget avsnitt under första rubriken – och skulle då rent layout-
mässigt kunna tolkas som ”skall-krav”.  

Annonserna präglas generellt av ett du-tilltal, något som 
också noterades i studien av platsannonsers utveckling över tid i 
Danmark och Nederländerna (Jørgensen & Rutgers, 2014). Dels 
används detta gärna i ingressen (”Gillar du att analysera och följa 
upp utvecklingen i samhället?” – Folkhälsomyndigheten), dels i 
beskrivningen av kvalifikationerna. Detta är särskilt tydligt när det 
gäller de personliga egenskaperna. I annonsen från ISF växlar till-
talet från ”den kvalificerade utredare och forskare vi nu söker” när 
det gäller skall-kraven, till ”det är meriterande om du har” gäl-
lande bör-kraven, liksom de eftersökta personliga egenskaperna.  

De formella meriterna är av naturliga skäl starkt kopplade till 
de aktuella arbetsuppgifterna. Ibland är dessa ganska specifika 
(”naturvetenskaplig högskoleexamen med inriktning på området 
kemi” – Kemikalieinspektionen), men oftast ganska generella i 
form av ”relevant högskoleexamen” eller liknande. Tidigare erfa-
renhet av liknande uppgifter eller arbete nämns ofta; från ”fler-
årig erfarenhet” (Folkhälsomyndigheten), till att ha arbetat minst 
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fem år med systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete 
(Havs- och vattenmyndigheten), till minst fem års erfarenhet av 
offentlig sektor, varav minst två års erfarenhet av hälso- och sjuk-
vård (E-hälsomyndigheten). I Skatteverkets fall vill man att de sö-
kande ska ha två års aktuell erfarenhet av arbete inom området.  

Utredare arbetar oftast med texter och sammanställningar, 
vilket präglar annonserna. Genomgående läggs stor vikt på 
erfarenheten och förmågan att uttrycka sig väl i tal och skrift (på 
svenska och engelska) samt att inhämta data, bearbeta och sam-
manställa dessa. Till detta behövs gärna goda metodkunskaper, 
projektledarerfarenhet och goda IT-kunskaper. Det senare speci-
ficeras sällan, men i annonsen från Trafikverket krävs god vana 
vid ekonomisystem, mycket goda kunskaper i Excel och Office-
paketet samt erfarenhet av att bearbeta stora datamängder. På 
grund av resor i samband med inspektioner krävs det körkort för 
personbil på Skolinspektionen.  

Att det handlar om statlig eller offentlig verksamhet märks 
även i kravprofilerna. Tidigare erfarenhet från offentlig sektor 
eller myndighetsarbete efterfrågas oftast – ”minst fem års er-
farenhet av offentlig sektor” (E-hälsomyndigheten), ”erfarenhet 
från kunskapsbaserad statlig förvaltning” (Folkhälsomyndig-
heten), ”erfarenhet från högskola eller annan politiskt styrd 
organisation” (Högskolan i Gävle), ”erfarenhet av myndighets-
utövning” (Havs- och vattenmyndigheten” mm. I vissa fall är 
erfarenheten av sakfrågan viktigast, oavsett om det handlar om 
”myndighet eller inom näringslivet” (Kemikalieinspektionen). 
Utredarrollen inom Polismyndigheten är lite annorlunda jäm-
fört med de andra – och här önskas erfarenhet av Polisens IT-
system och brottsutredning, vilket betyder att det inte är det 
offentliga eller statliga i sig, utan snarare den polisiära erfaren-
heten som väger tyngst. De som inte nämner offentlig sektor 
explicit är Skatteverket (erfarenhet ”inom området” efterlyses), 
ISF (erfarenhet från forskning eller kvalificerat utredningsarbete 
inom socialförsäkringsområdet eller liknande önskas) och Tra-
fikverket (erfarenhet av prognosarbete, redovisning och faktu-
rering samt kännedom om logistik inom järnväg). I andra fall 



 
 

N I T I S K A  O C H  R E D L I G A ?  

 69

kan det ”offentliga” finnas mellan raderna, som i fallet med 
Stockholms universitet (här är forskning och forskningens vill-
kor det centrala) eller hos Transportstyrelsen som gärna ser att 
man har erfarenhet från tillsyn eller inspektion.  

Vilka personliga egenskaper ska utredarna ha? Ett generellt 
intryck är att antalet efterfrågade egenskaper är stort. Det är inte 
särskilt meningsfullt att räkna antal egenskaper, förmågor eller 
färdigheter eftersom dessa kan uttryckas på olika sätt. Ibland 
finns de listade som explicita krav eller något som är önskvärt, 
men de kan också finnas inbakade i exempelvis ingressen; ”Vi 
söker engagerade medarbetare som uppnår resultat, främjar 
samarbete och bidrar till utveckling” (Socialstyrelsen). Samma 
egenskap kan också listas på flera ställen eller med snarlika ord. 
Egenskaperna är svåra att kategorisera, men är dels inriktade på 
förmågan att hantera arbetsuppgiften (analytisk, hantera komp-
lexa material, planera, hålla deadlines, vara noggrann och struk-
turerad, använda relevanta metoder osv), dels inriktade på arbets-
former och mellanmänskliga relationer. När det gäller det senare 
är självständighet och samarbetsförmåga mycket vanligt före-
kommande – oftast just som en kontrastering till varandra (vi 
behöver någon som både är självständig och kan samarbeta). 
Samarbetsförmågan specificeras också gärna – man ska kunna 
samarbeta i grupp eller på tvärs av professionsgränser. De egen-
skaper som uttryckligen efterfrågas kan sammanfattas i några 
grupper, som inte på något sätt är ömsesidigt uteslutande eller 
uttömmande:  

 
• Självständighet och självgående, men samtidigt god 

samarbetsförmåga.  
• Helhetssyn, förmåga att hantera komplexiteter. 
• Analytisk, strukturerad, noggrann. 
• Ansvarstagande, resultat- och lösningsorienterad, pla-

neringsförmåga, hålla deadlines, kunna fatta beslut, tri-
vas med högt tempo, kunna arbeta parallellt med flera 
arbetsuppgifter. 

• Initiativrik, flexibel, konstruktiv, driven. 
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• Utåtriktad, kontaktskapande, kommunikativ, servicein-
riktad, social kompetens, lyhörd, positiv, diplomatisk, 
personlig mognad. 

• Gott omdöme, integritet, förstå vikten av objektivitet, 
vilja göra rätt, agera i enlighet med den statliga värde-
grunden, leva upp till vår medarbetarpolicy, god förstå-
else för användarperspektivet. 

I sin studie av platsannonsernas utveckling över tid i Neder-
länderna och Danmark noterar Jørgensen och Rutgers (2014) att 
meriter fortsättningsvis är det viktigaste selektionskriteriet men 
att vad som anses vara en merit har ändrats över tid. Professio-
nalism och expertis är fortfarande mycket viktigt, men tolk-
ningen av detta värde har förskjutits genom att man också lagt 
till en rad mer informella och personbundna kompetenser – 
vilket möjligen bidragit till att tona ned den traditionella tek-
niska/formella kompetensen. Om samma utveckling kan skönjas 
i svensk statsförvaltning går inte att avgöra här, men det verkar 
vara ett rimligt antagande – åtminstone baserat på det begrän-
sade urvalet i denna genomlysning. Formell utbildning och erfa-
renhet är viktigt, med ganska specifika krav. Till detta kommer 
dock en rad personliga egenskaper som med olika grad av tyd-
lighet formuleras som önskemål eller krav. Dessa meriter är per 
definition svårare att mäta eller fastställa, vilket innebär att man 
ofta får nöja sig med att understryka att personliga egenskaper 
eller lämplighet kommer att tillmätas stor vikt.  

De personliga egenskaperna, eller förmågorna, rör sig längs 
olika dimensioner, men har överlag en tyngdpunkt mot det som 
har med själva arbetsplatsen eller arbetsuppgiften att göra. Det 
stora samhällsuppdraget, som är mycket synligt i presentationen 
av myndigheten eller verksamheten i övrigt är mindre synligt när 
det gäller de personliga egenskaperna. Konkreta hänvisningar till 
den statliga värdegrunden – antingen explicit eller i form av hän-
visningar till objektivitet, rättssäkerhet, integritet eller liknande – 
förekommer i några få fall (Polismyndigheten, Skolverket, Skat-
teverket). Om man utgår från samhällsuppdraget och att verk-
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samheten ytterst är till för medborgarna, finns det knappt några 
direkta referenser till detta under efterfrågade personliga egen-
skaper. Exempel skulle kunna vara att man efterlyser en god för-
ståelse för målgruppens behov, att man har ett förhållningssätt 
som utgår från medborgarnas bästa eller att man är förstår be-
tydelsen av att man arbetar på medborgarnas uppdrag.  

Representativitet 
Som nämndes i kapitel 3, brukar den svenska förvaltningen be-
skrivas som ett positionssystem där rekryteringen sker från en 
bred bas och inte enbart genom ”internrekrytering” inom den 
offentliga sektorn (Premfors, 2009). Det är en sanning med mo-
difikation eftersom det även finns inslag av ett representations-
system i rekryteringspolitiken. Ett uttalat mål i arbetsmarknads-
politiken är den ska främja mångfald och jämställdhet samt mot-
verka diskriminering.20 Frågan handlar dels om att öka representa-
tiviteten som sådan utifrån ett rättvise- och legitimitetsperspektiv, 
men också att kvaliteten i den statliga verksamheten anses gyn-
nas av en ökad etnisk och kulturell mångfald bland de anställ-
da.21 Det senare kan jämföras med begreppet aktiv representa-
tion, då en proportionell återspegling (passiv representation) går 
över till att påverka ”utfallet” i en viss riktning (Stensöta, 2018).  

När det gäller frågan om representation nämns denna av fler-
talet myndigheter: E-hälsomyndigheten (jämn könsfördelning, 
etnisk och kulturell mångfald), Folkhälsomyndigheten (lika möj-
ligheter, fri från diskriminering), Havs- och vattenmyndigheten 
(olika erfarenheter, bakgrunder och personligheter), Högskolan i 
Gävle (jämn könsfördelning, lika villkor), Kemikalieinspektio-
nen (lika rättigheter och möjligheter), Polismyndigheten (mot-
verka diskriminering, lika rättigheter och möjligheter oavsett 
kön, könsöverskridande uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder), Skolinspektionen (fri från diskriminering, lika möj-
                                                                 
20 Se Prop 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinders-
politiken.  
21 Se Prop 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst. 
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ligheter för alla), Socialstyrelsen (en personalsammansättning 
som speglar samhällets mångfald), Stockholms universitet (jäm-
likhet, jämställdhet och likabehandling, tillvaratar medarbetar-
nas olika bakgrund och kompetens), Trafikverket (strävar efter 
personalsammansättning som speglar samhället i övrigt).  

Tre saker kan vara värda att lyfta fram i sammanhanget: För 
det första är formuleringarna och detaljeringsnivån mycket va-
rierande. Mest explicit är Polismyndigheten som nämner ett 
antal grupper och egenskaper som ska ha lika möjligheter, flera 
av dessa nämns enbart i Polismyndighetens annons (t ex köns-
överskridande uttryck). För det andra används olika typer av 
argument, gärna samtidigt och om varandra. Det vill säga att det 
både handlar om en passiv representation, dvs om en avspegling 
av befolkningens sammansättning, en rättvisefråga (lika möjlig-
heter) och att en viss personalsammansättning gynnar myndig-
hetens arbete. För det tredje finns dessa formuleringar nästan 
uteslutande i de delar av annonsen som inte handlar om efterfrå-
gade meriter eller personliga egenskaper, utan i de delar där 
myndigheten som sådan presenterar sig – gärna i form av någon 
standardskrivning längst ned i annonsen eller i den generella 
”Att jobba på…” -delen. Ett undantag här är Skolinspektionen 
där frågan om representation tas upp under personliga egen-
skaper; ”Skolinspektionen vill ta tillvara de kvaliteter som mång-
fald och jämn könsfördelning tillför verksamheten”.  

I sin studie av nederländska och dansa platsannonser noterar 
Jørgensen och Rutgers (2014) att platsannonserna inte efterlyser 
sökande som reflekterar organisationernas målgrupp eller klien-
tel. På det viset saknas alltså ett användarperspektiv. De egen-
skaper och rekryteringsgrunder som har blivit alltmer synliga är 
snarare jämlikhet och jämställdhet (kön, etnicitet), mångfald 
(som anses gynna verksamheten) och social sammanhållning (att 
personalen borde avspegla sammansättningen i befolkningen i 
högre grad). Det är alltså inte möjligt att säga något om utveck-
lingen över tid utifrån annonserna här, men det är tydligt att 
representationsvärden har en stor plats i kommunikationen till 
de sökande – om än främst i de mer ”standardiserade” delarna 
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av annonserna och kringliggande information. Placeringen av 
olika typer av information och krav är intressant i sig, liksom 
själva formuleringarna. Flera myndigheter kräver som nämnts 
svenskt medborgarskap, men Kemikalieinspektionen förklarar 
dessutom varför (att tjänsten är placerad i säkerhetsklass) och 
lägger dessutom till att man ”får gärna ha utländsk bakgrund”. 
Ett litet tillägg som i sig kan verka mer inkluderande än stan-
dardiserade skrivningar om lika villkor eller liknande.22  

Utredaren som tjänsteman – sammanfattning 
Genomlysningen av tjänster som utredare vid 14 statliga myn-
digheter har visat att detta är en kvalificerad, analyserande, sam-
manställande, förmedlande och samverkande tjänsteman. Be-
nämningen utredare har en lite annan innebörd hos polisen, där 
utredningarna inte handlar om att producera generell kunskap i 
form av exempelvis rapporter, utan att klara upp ett brott och 
lösa ett specifikt fall. I övrigt krävs det oftast en flerårig hög-
skoleutbildning och gärna längre erfarenhet av liknande uppgif-
ter sedan tidigare. Forskarutbildning eller erfarenhet från forsk-
ningsmiljöer nämns också ibland.  

Myndigheterna är angelägna om att kommunicera sitt sam-
hällsuppdrag och sin (unika) roll i att förverkliga politiska mål 
eller lösa centrala uppgifter (se till att trafiken rullar, säkra en 
god vård, säkerställa att barn och unga får en god och likvärdig 
skola). När det gäller typer av värden som förmedlas i plats-
annonserna och den intilliggande informationen under Att jobba 
på… eller motsvarande på myndigheternas webbplatser, märks 
altruismen och samhällsuppdraget i mycket hög utsträckning. 
Detta är ofta nära kopplat till myndighetens prestige eller posi-
tion; dvs deras unika bidrag till samhällsnyttan, (överordnade) 
roll i förhållande till andra organisationer eller verksamheter 
samt plats i ett större organisatoriskt fält (gärna internationellt). 
Det senare kan också tolkas som ett sätt att placera sig i ett större 
                                                                 
22 Se reflektioner kring hur man kan utforma en platsannons så att den blir 
mer inkluderande: https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-og-ledelse/ 
inkluderingsdugnaden/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-inkluderer 
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sammanhang, och inte nödvändigtvis som en betoning av den 
individuella särarten (Christensen & Gornitzka, 2019, s. 908). 
Andra studier av ”reputation management” i offentlig sektor har 
inte kunnat identifiera tydliga skillnader mellan olika sektorer 
eller politikområden. Det är snarare andra faktorer som kan spela 
in, som exempelvis organisationens ålder, funktion och grad av 
politisering (Christensen & Gornitzka, 2019). En jämförelse mel-
lan nordiska lärosäten visade på skillnader beroende på lärosätets 
ålder, specialisering (exempelvis tekniskt universitet) eller deras 
profil som ”alternativa” (Christensen & Gornitzka, 2017). Men 
professionalism, excellens och ranking återkom som viktiga aspek-
ter som lärosäten gärna lyfter fram. I detta begränsade urval ingick 
två lärosäten, och dessa utmärkte sig också genom att fokusera på 
sin position i det stora akademiska fältet – antingen i form av 
internationell ranking eller i form av storlek (antal studenter). I 
båda fallen var de mellanmänskliga faktorerna och de pekuniära 
värdena närmast frånvarande.  

Det specifikt offentliga eller statliga är främst närvarande i 
platsannonserna genom fokusering på myndighetens samhälls-
uppdrag och en betoning på hur ett offentligt etos (uttryckt med 
andra ord) ska prägla eller utmärker verksamheten. När det blir 
skarpt läge, dvs när meriter och kvalifikationskrav listas, nämns 
ofta tidigare erfarenhet från offentlig sektor. Tjänstemannarollen 
blir dock mer osynlig när de personliga egenskaperna listas. Här 
ligger tyngdpunkten på förmågan att analysera, samarbeta, upp-
nå resultat, kommunicera med mera – och i mindre grad egen-
skaper som exempelvis objektivitet, att förstå på vems uppdrag 
man arbetar och liknande. Det finns få eller inga direkta referen-
ser till medborgarna, målgruppen, användarna eller liknande – 
och i den grad man förväntas representera någon grupp handlar 
det mest om att på organisationsnivå uppnå en jämnare fördel-
ning baserat på främst kön och etnisk eller kulturell bakgrund.  
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5.3 Olika typer av tjänst på samma myndighet –  

IT-/systemtekniker 

Myndigheter och andra offentliga verksamheter har väldigt olika 
uppdrag, vilket naturligt nog präglar platsannonsernas utform-
ning och innehåll. Hur de hanterar och förvaltar sitt omdöme 
(”reputation management”) kan exempelvis variera beroende på 
tid (organisationens ålder och historisk epok), sektor eller poli-
tikområde, typ av uppgift eller funktion, samt vilken målgrupp, 
avnämare och intressegrupper organisationen har i sin närmaste 
omgivning och som de måste förhålla sig till (Christensen & 
Gornitzka, 2019). Ett liknande perspektiv kan också användas 
inom organisationen, där roller och funktioner kan variera lika 
mycket som skillnader mellan verksamheter. En registrator på 
Socialstyrelsen har troligen mer gemensamt med motsvarande 
på Finansinspektionen, än hen har med en utredare, en IT-tek-
niker eller en controller på sin egen myndighet.  

I denna del kommer fokus därför vara på hur platsannonser 
för olika typer av tjänster inom samma myndighet eventuellt 
varierar – särskilt med hänsyn till kvalifikationer, meriter och 
rollen som statsanställd. En utredare, liksom en handläggare, 
ligger förmodligen närmast det som de flesta förknippar med en 
traditionell byråkrat – det vill säga någon som i bokstavlig me-
ning sitter vid ett skrivbord. Men i och med förändringar på 
arbetsmarknaden, inte minst genom att tjänstemän fick både 
förhandlings- och strejkrätt och blev ”vanliga” anställda har 
skillnaderna mellan olika typer av arbetstagare (arbetare, tjänste-
män, ämbetsmän) i stort sett upphört (Arbetsgivarverket, 2009, 
s. 12) – åtminstone i formell mening. Det är dock rimligt att tro 
att tjänstemannarollen i varierande grad är närvarande beroende 
på vilken typ av uppgift eller funktion man har, och att detta kan 
avspeglas även i platsannonserna. Med tanke på de skandaler 
som hängde ihop med IT-system och säkerhetsrutiner i samband 
med datahantering på Transportstyrelsen och Svenska kraftnät, 
gjordes en mindre studie av platsannonser för den typen av 
”icke-typiska” byråkrater vid dessa två verksamheter. Annon-
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serna var från tiden efter dessa uppmärksammade incidenter. Ett 
allmänt intryck var att annonserna även här dominerades av 
organisationens (unika) plats, roll, position i samhället och dess 
samhällsuppdrag i stort. När det gällde kvalifikationer och me-
riter beskrevs den formella kompetensen ofta mycket detaljerat 
(specifika program, kompetens inom starkström, erfarenhet av 
namngivna system). Därutöver betonades personliga egenskaper 
i stor grad och även här handlade det mycket om att kunna 
samarbeta, kommunicera med andra (som kanske inte besitter 
samma tekniska kunnande), självständighet, resultatorientering 
och problemlösning. Att ha arbetat i offentlig sektor nämndes 
bara en gång som en specifik merit (Reitan, 2020).  

Icke-typiska byråkrater – IT-tjänster 
Hur ser det ut med liknande icke-typiska byråkrater, där tek-
nisk/professionell kompetens närmast definierar identiteten, på 
de myndigheter som undersökts här? En sökning på respektive 
myndighets webbplats gjordes i oktober 2019 för att hitta ledig-
förklarade tjänster som IT-tekniker, systemansvarig eller lik-
nande. I de fall det fanns flera sådana tjänster valdes den som 
hade kortast tid kvar till sista ansökningsdag (se tabell 1 för över-
sikt).23 Inte alla myndigheter lyste ut någon sådan tjänst vid detta 
tillfälle, så antalet annonser blev något lägre. I Tabell 5 redovisas 
kravprofilerna (formella meriter och personliga egenskaper), i 
något förkortade ordalag.  

En initial observation är att IT-tjänster inte sällan renderar en 
särskild rubrik under huvudrubriken Lediga jobb på myndig-
heternas webbplatser. Ibland finns IT-tjänster som en bland flera 
kategorier av tjänster, främst på stora myndigheter med många 
lediga jobb (Trafikverket). På Skatteverket och Polismyndighe-
ten har man själv möjlighet att avgränsa sökningen till ett antal 

                                                                 
23 Transportstyrelsen lyste ut en tjänst som ”Junior systemutvecklare” vars 
sista ansökningsdag låg närmare i tid, men eftersom tjänsten var specifikt 
riktad till mer oerfarna sökanden är det troligt att kraven på tidigare erfa-
renhet (inom eller utanför offentlig sektor) ser annorlunda ut än för en 
”vanlig” tjänst.  
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olika kategorier av tjänster eller avdelningar, varav ”data/IT” är 
en. Andra gånger har IT-tjänster skiljts ut som en särskild kate-
gori på den generella sidan för lediga tjänster (Stockholms uni-
versitet, Transportstyrelsen).  

Tabell 5. Eftersökta meriter och personliga egenskaper i platsannonser 
för tjänster inom IT, system eller drift. 
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När det gäller de formella kraven kan det snabbt konstateras att 
dessa ofta är mycket specifika, särskilt i jämförelse med plats-
annonserna för utredare. I IT-annonserna eftersöks ofta erfaren-
heter av eller kompetens inom namngiven programvara eller 
system. Högskoleutbildning nämns som ett krav i flertalet annon-
ser, men inte att den ska vara på en viss nivå eller ett visst antal år. 
Tidsspecificeringen kan då sägas vara lite mer framträdande när 
det gäller tidigare erfarenhet – där flerårig och aktuell erfarenhet 
gärna poängteras. Ibland görs också en distinktion mellan flerårig 
erfarenhet och ”bara” erfarenhet. Erfarenhet från just offentlig sek-
tor är inget som lyfts fram i någon högre grad. Annonsen från 
Kemikalieinspektionen är den enda som explicit nämner arbete 
inom statlig sektor som en merit. I övrigt finns detta snarare när-
varande indirekt genom att man söker erfarenhet från en viss 
sektor eller typ av uppgift som främst förknippas med offentliga 
verksamheter; E-hälsomyndigheten vill ha någon som har arbetat 
med informationshantering inom hälso- och sjukvården, Folk-
hälsomyndigheten söker någon med erfarenhet av registeruttag 
och samkörning av data, och Polismyndigheten söker någon som i 
princip har erfarenhet av polisens kommunikationssystem (Ra-
kel). Erfarenhet från offentlig sektor tematiseras inte och verkar 
antingen vara given, eller så är det snarare organisationens stor-
lek och komplexitet som är viktig (t ex Skatteverket som kräver 
att sökande har minst tre års erfarenhet av att arbeta i en stor 
organisation. Flera tjänster är också säkerhetsklassade, vilket in-
direkt talar om att detta är en ”officiell” tjänst.  

Samhällsuppdraget är överlag ganska frånvarande om man 
bara utgår från formella kvalifikationer och personliga egen-
skaper. Medborgarperspektivet finns i första hand i form av hän-
visningar till kunder (Polismyndigheten) eller användare (Stock-
holms universitet, Transportstyrelsen) – och då är det främst an-
vändare inom den egna myndigheten som avses. Tjänsten på E-
hälsomyndigheten är ett undantag i sammanhanget och har 
heller inte ”IT” i rubriken. Tjänsten ligger på en enhet för in-
vånartjänster, där man arbetar för att ”stärka individens del-
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aktighet i sin hälsa genom att tillgängliggöra och skapa möjlig-
heter att använda och ha kontroll över sin hälsodata”. Här verkar 
tjänsten snarare handla om att identifiera och översätta indi-
videns behov till de mer system- och teknikutvecklande funk-
tionerna. Förmågan att ”tala med bönder på bönders vis” finns i 
flera annonser, men då i första hand genom att samverka med 
olika kompetenser inom verksamheten eller med samarbetspart-
ners. Helhetssyn nämns i flera annonser, men även här är per-
spektivet i första hand det inomorganisatoriska eller verksam-
hetsnära – där man t ex förväntas bidra till sektionens, avdel-
ningens och lärosätets bästa.  

De personliga egenskaper som efterfrågas är i det stora hela 
desamma som gäller för utredarna; självständighet, samarbets-
förmåga, initiativtagande, innovativ, ansvarstagande och resul-
tatorienterad. Kommunikationsförmåga har redan nämnts, och 
detta torde vara extra angeläget när man arbetar med utpräglade 
tekniska frågor med till dels obegripliga förkortningar och namn 
(något som tas upp i Polismyndighetens annons). På Polismyn-
digheten, Trafikverket, Skatteverket och Stockholms universitet 
efterfrågas goda språkkunskaper i svenska, men övriga vill ha 
goda kunskaper i både svenska och engelska.  

Med tanke på att det har inträffat flera incidenter under de 
senare åren som helt eller delvis har handlat om hantering av 
känslig information och IT-systemens brister – samt myndig-
heternas benägenhet att trycka på sitt samhällsuppdrag och verk-
samhetens betydelse för individer och företag, är det mest intres-
sant att notera vad som inte nämns i kravprofilerna. Lika väl som 
att man efterlyser en helhetssyn för organisationen, skulle man 
kunna lyfta förmågan att se sin verksamhet i ett större samhälls-
perspektiv. Egenskaper som gott omdöme, integritet och för-
ståelse för vikten av objektivitet och balansen mellan effektivitet 
och rättssäkerhet – torde vara minst lika angelägna för en person 
som jobbar med samkörning av data som en utredare som skri-
ver en rapport eller tar fram underlag till en utredning. Det har 
inte minst de senare skandalerna visat. På Skatteverket finns en 
standardskrivning om att personen förväntas leva upp till deras 
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medarbetarpolicy – vanligtvis finns det en klickbar länk till en 
egen sida där den gemensamma statliga värdegrunden presen-
teras. I den aktuella IT-annonsen var ordet medarbetarpolicy 
inte klickbart (vilket noterades för ytterligare en tjänst inom IT 
under den aktuella tiden).  

Underlaget i denna studie är begränsat – särskilt annonserna 
för IT-relaterade tjänster. Styrkan ligger däremot i att jämförel-
sen gjorts inom samma myndigheter vid samma tidpunkt. Ge-
nomgången i närläsningen av platsannonserna från Transport-
styrelsen och Svenska kraftnät, en tid efter att de genomlevt var-
sin ”IT-skandal”, visade att rollen som statstjänsteman var när-
varande till viss del men ibland också underkommunicerades till 
fördel för de tekniska och professionella aspekterna av jobbet 
(Reitan, 2020). Intrycket har förstärkts efter denna studie. Det 
finns många orsaker till att de tekniska aspekterna är så fram-
trädande; dels kräver arbetsuppgifterna specifika kunskaper och 
färdigheter, dels konkurrerar den offentliga sektorn med andra 
om en typ av arbetskraft som är svårrekryterad och som har en 
god alternativ arbetsmarknad. I det läget är det kanske inte rol-
len som statsanställd som är det man främst framhäver. Samtidigt 
gäller t ex den statliga värdegrunden alla statsanställda, förslaget 
om en obligatorisk introduktionsutbildning gäller alla statsanställ-
da och den statliga arbetsgivarpolitiken bygger på att det inte är 
någon skillnad mellan arbetare och tjänstemän i den traditionella 
meningen. De senaste händelserna där just IT-system och data-
säkerhet varit kärnfrågan visar också betydelsen av att förstå sin 
roll i ett större sammanhang och vikten av att kunna varsla, väcka 
och vissla när oegentligheter uppdagas (Lundquist, 2005).  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 87

6. Sammanfattande diskussion 

Förvaltningens plats i det politiska systemet och samhällssys-
temet i stort har varit en evig och central fråga inom stats-
vetenskap, (politisk) filosofi, offentlig förvaltning och offentlig 
rätt. Inom ramen för detta finns ett antal underteman som fort-
satt att fascinera och utmana våra föreställningar om hur rela-
tionen mellan politik och förvaltning samt mellan förvaltning 
och medborgare är eller borde vara. De övergripande struktu-
rerna – systemperspektivet – är naturligtvis viktigt, men det är 
svårt att komma förvaltningens funktionssätt och relation till po-
litiken under huden utan att också fokusera på enskilda tjänste-
män eller grupper av tjänstemän utifrån sin profession, sin funk-
tion eller roll.  

I figur 1 presenterades en vanligt förekommande bild av 
idealtypiska skillnader mellan politiker och tjänstemän, där poli-
tikerna förväntas stå för idéerna och visionerna medan tjänste-
männen ska utföra och genomföra dessa på bästa sätt. Det är 
också värt att fästa särskild uppmärksamhet på den sista raden i 
figuren – som handlar om politikers och tjänstemäns självbild 
som politiska respektive icke-politiska. Som med alla idealtyper 
är det uppenbart att den inte duger som en beskrivning av verk-
ligheten. Genomgången av platsannonserna för olika typer av 
tjänstemän och vid olika myndigheter visar att det dels finns 
olika typer av tjänstemän – inte bara i form av titlar och arbets-
uppgifter utan även i graden av ”tjänstemannakaraktär”.  

Eftersom styrning i ett modernt samhälle i hög grad handlar 
om att styra en stor offentlig sektor, är tjänstemännens agerande, 
kunskaper och värden viktiga delar av en sammanhållen förvalt-
ningspolitik. De aktuella skandalerna angående korruption på 
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Statens fastighetsverk, kompisrekryteringar på Riksrevisionen, 
brott mot säkerhetsregler i samband med outsourcing av IT-sys-
tem på Transportstyrelsen med flera, har alla handlat både om 
systemfel och individuella felsteg. För politikerna väcker dessa 
incidenter bekymmer om minskat förtroende och ett behov av att 
(åter)upprätta gamla ”ämbetsmannavärden”. Våren 2018 kom 
Riksdagen med ett tillkännagivande angående skärpta regler för 
tjänstefel och en obligatorisk introduktionsutbildning för stats-
anställda. Parallellt med detta signaleras också en önskan om att 
anförtro välfärdsstatens fotsoldater ett större förtroende när de 
ska utföra sina uppgifter, med den så kallade tillitsreformen som 
ett tänkt steg i riktningen mot att ”låta proffsen vara proffs”.  

Eftersom det är svårt att styra individernas agerande helt och 
hållet, blir det än viktigare att försöka styra med värden. Att 
tjänstemän ska besitta en grundläggande kompass som kan vara 
till stöd i yrkesutövandet eller att tjänstemännen ska socialiseras 
in i en kultur präglad av dessa värden. Formuleringen av en ge-
mensam statlig värdegrund och projektet Offentligt etos som 
följde i samband med detta, är exempel på hur man dels velat 
stärka identiteten som just ”statlig” eller ”offentlig” hos med-
arbetarna, dels försökt öka kunskapen om vad som gäller. Detta 
kan tolkas som ett sätt att insocialisera dem i arbetet.  

Forskningen om dessa och liknande frågor har främst skett 
under rubrikerna Public values och Public service motivation. 
Det finns inga entydiga definitioner av dessa begrepp, men de 
handlar bland annat om att identifiera värden som är kopplade 
till den offentliga sektorns samhällsuppdrag och -nytta, om rela-
tionen mellan individen och förvaltningen samt om rollen som 
förvaltare av och utförare av offentlig makt. Public service moti-
vation är, som kan utläsas av ordet ”motivation”, närmare knutet 
till den enskilde medarbetaren/tjänstemannen och hennes vilja 
och drivkraft att göra gott för andra och att bidra till samhället.  

Ett av många problem med dessa begrepp är hur de ska 
operationaliseras och studeras empiriskt. Värden finns egentli-
gen bara i sinnevärlden och måste tolkas genom sättet de (even-
tuellt) kommer till uttryck. Det finns heller inga orsakssamband 
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som medför att vissa värden ger ett visst beteende – i bästa fall 
kan vi tala om sannolikheter. Ett sätt att komma närmare olika 
typer av värden, på organisations- och individnivå, är den kate-
gorisering som föreslagits av Lyons med flera (2006). De skiljer 
mellan inneboende (värdet av utvecklande arbetsuppgifter), utan-
förliggande (belöning genom materiella och ekonomiska värden), 
mellanmänskliga (goda sociala relationer, sammanhållning på 
arbetsplatsen), altruistiska (att göra samhällsnytta och att handla 
rätt) och prestigevärden (att arbeta i en verksamhet med hög 
status eller en viktig position gentemot andra verksamheter eller 
i omvärlden).  

Platsannonserna utgör en arena där arbetsgivarna ger uttryck 
för vilka de vill vara, vilka de bör vara, och där de försöker locka 
den arbetskraft de egentligen vill ha. Här måste arbetsgivarna an-
passa sig till förväntningar i omvärlden, men samtidigt vara så in-
formativa och korrekta som möjligt för att attrahera rätt sökande.  

Ansvaret för rekrytering av medarbetare vilar i Sverige på ett 
positionssystem, dvs att rekryteringsbasen är mycket bred och 
att erfarenhet från icke-offentlig sektor inte behöver vara ett hin-
der för en karriär inom det offentliga – ofta kan det vara tvärt-
om. Sedan arbetsgivaransvaret delegerades till varje myndighet 
1994 är det också myndigheterna själva som bestämmer vilken 
typ av kompetens de behöver och vilka meriter/kvalifikationer 
som ska vara avgörande när de rekryterar. I motsats till hand-
lingsplaner och liknande styrdokument kan inte platsannonsen i 
för hög grad vara särkopplad från den faktiska verksamheten – 
då riskerar man att förlora önskvärda sökande eller locka till sig 
fel typ. Det finns också en risk att den anställdes förväntningar 
inte stämmer överens med hur det verkligen ”är”, vilket kan 
resultera i dyrbara felrekryteringar. Som genre är platsannonsen 
därför högst intressant och kan ge värdefull insyn i organisationer-
nas självbild, syn på omvärlden, förväntningar på medarbetaren – 
och rollen som tjänsteman. Som datakälla är de dessutom lättill-
gängliga och närmast obegränsade i omfattning.  

I denna studie ingick platsannonser där utredare söktes vid 
14 statliga myndigheter som lystes ut i september 2019; E-hälso-
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myndigheten, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndig-
heten, Högskolan i Gävle, Inspektionen för socialförsäkringar, 
Kemikalieinspektionen, Polismyndigheten, Skatteverket, Skolin-
spektionen, Skolverket, Socialstyrelsen, Stockholms universitet, 
Trafikverket, samt Transportstyrelsen. Gemensamt för utredar-
tjänsterna är att de ställer höga krav på akademisk utbildning 
(forskarutbildning ibland) och att arbetsuppgifterna främst hand-
lar om att samla in data, analysera, sammanställa komplexa data 
och kommunicera resultat och analyser internt och externt. Det 
som söks är skrivande, räknande och läsande tjänstemän. Annon-
serna granskades utifrån den kategorisering av värden som Lyons 
med flera föreslagit. I granskningen ingick främst den avgränsade 
platsannonsen, men även den omedelbart tillgängliga infor-
mationen runt annonsen på sidorna Att jobba på (eller liknande) 
på myndigheternas webbplatser.  

Med utgångspunkt i de värdekategorier som presenterades i 
tabell 3, visade det sig att altruismen eller samhällsuppdraget/-
nyttan var mycket framträdande i annonserna. Myndigheterna 
var angelägna om att kommunicera sin betydelse i samhället, för 
att förverkliga politiska mål eller lösa viktiga uppgifter knutna till 
exempelvis vården, skolan eller infrastrukturen. Samhällsupp-
draget är samtidigt nära förknippat med prestige eller position, 
och myndigheterna framhävde ofta sin unika roll i det aktuella 
samhällsområdet, sin överordnade position gentemot andra or-
ganisationer eller sin tillhörighet i ett nationellt eller internatio-
nellt sammanhang. Det senare kan också tolkas som ett sätt att 
tona ned sin egen position och snarare inordna sig i en större 
gemenskap. De två lärosätena utmärkte sig genom att fokusera 
på sin rankning bland andra universitet (forskning) eller storlek 
(antal studenter).  

Lärosätena är annars förtegna med vem som är deras huvud-
man, att de är statliga myndigheter under regeringen. Det gäller i 
varierande grad även de andra arbetsgivarna, men hos vissa är 
detta något som framhävs, gärna med förledet ”kunskaps”-myn-
dighet eller ”förvaltnings”-myndighet. 
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Det specifikt offentliga eller statliga är främst närvarande 
genom betoningen av myndighetens samhällsuppdrag och hur 
ett offentligt etos (objektivitet, rättssäkerhet mm) ska prägla eller 
faktiskt utmärker verksamheten. Detta förmedlas oftast i form av 
standardskrivningar. När det blir skarpt läge, dvs när meriter 
och kvalifikationskrav listas, nämns ofta tidigare erfarenhet från 
offentlig sektor. Tjänstemannarollen blir dock mer osynlig när 
de personliga egenskaperna listas. Här ligger tyngdpunkten på 
förmågan att analysera, samarbeta, uppnå resultat, kommunicera 
med mera – och i mindre grad egenskaper som exempelvis ob-
jektivitet, att förstå på vems uppdrag man arbetar och liknande 
även om egenskaper som gott omdöme och integritet ibland 
nämns. Det finns få eller inga direkta referenser till medborgar-
na, målgruppen, användarna eller liknande – och i den grad man 
förväntas representera någon grupp så handlar det mest om att 
på organisationsnivå uppnå en jämnare fördelning baserat på 
främst kön, etnisk eller kulturell bakgrund. De personliga egen-
skaperna är annars mycket rikligt beskrivna, med särskild beto-
ning på självständighet, samarbetsförmåga, resultatfokus, kom-
munikationsförmåga, lyhördhet och kreativitet.  

Statliga anställningar innebär en del förmåner som goda pen-
sionsordningar, ”boostad” föräldrapenning, ersättning vid läkar-
besök, läkemedel med mera. Detta beskrivs ibland utförligt, men 
då oftast inte som något som gäller statsanställda i stort utan just 
denna arbetsgivare. Lönen kommenteras inte i någon större ut-
sträckning, annat än som ”individuell” eller i något fall ”kon-
kurrenskraftig”. Andra förmåner som ofta lyfts fram är flexibla 
arbetstider och en medveten ambition om att få till en balans 
mellan arbete och fritid. Mer intressant kanske är att vissa 
arbetsgivare inte nämner detta alls i annonserna eller i direkt an-
slutning till dessa. Variationen är också stor när det gäller att be-
skriva de inneboende värdena i jobbet. Flera nämner att uppgif-
terna är stimulerande och utvecklande, men det preciseras sällan 
närmare. Här finns ett antagande om att samhällsuppdraget som 
verksamheten har är stimulerande och utvecklande i sig. 
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Förutom samhällsnyttan, utvecklande och stimulerande ar-
betsuppgifter inom ett viktigt samhällsområde, goda trygghets-
lösningar och kanske en konkurrenskraftig lön, kan en arbets-
tagare attraheras av en god arbetsmiljö i meningen gott mellan-
mänskligt klimat och kamratskap. Dessa mellanmänskliga vär-
den är i hög grad frånvarande i platsannonserna. Att ha trevligt 
på jobbet är inget som är särskilt närvarande i dessa texter.  

Traditionella och icke-traditionella tjänstemän  
Den gängse bilden och bokstavliga definitionen av en byråkrat är 
någon som sitter vid ett skrivbord, på ett kontor. Den bilden 
stämmer mer eller mindre väl överens med olika typer av offent-
ligt anställda. Utredare, handläggare, registratorer och liknande 
ligger närmare den bilden, medan andra typer av anställda ligger 
längre ifrån. Ett annat sätt att jämföra hur platsannonser är utfor-
made med hänsyn till tjänstemannarollen är då att granska annon-
ser för olika typer av tjänster inom samma myndighet. I den andra 
delen av studien granskades därför utlysta tjänster som IT-tek-
niker eller liknande på dessa myndigheter. Vid den aktuella tid-
punkten fanns det sådana tjänster vid åtta av myndigheterna. 
Granskningen av dessa tjänster begränsade sig dock endast till 
formella kvalifikationer och meriter samt personliga egenskaper.  

Om tjänstemannabegreppet döljer ett antal skillnader likväl 
som att det sammanfattar en hel del gemensamma drag, betyder 
det förmodligen också att relationen mellan politiker och tjänste-
män varierar i hög grad. Vissa motsatser i Figur 1 kan därmed 
vara mycket tydliga i några sammanhang och mer diffusa i andra. 
Inom utredartjänsterna efterfrågades en utförarkompetens i me-
ningen analysförmåga, skrivduglighet, helhetssyn, förståelse för 
uppdraget och processer – men även förmågor som tangerar de 
politiska, dvs där det handlar om att omsätta sektoriella eller 
samhälleliga krav och behov till förslag, handlingar och åtgärder. 
Gemensamt för politiker och tjänstemän är att de delar (eller för-
väntas dela) ett brinnande engagemang för uppdraget – antingen 
det handlar om samhället i stort eller just den enskilda myndig-
hetens uppdrag.  
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För de IT-relaterade tjänsterna efterfrågades i övervägande 
grad tekniska kvalifikationer, gärna med hänvisning specifik 
programvara eller system. Det vill säga att ”genomförande” (se 
Figur 1) är den viktigaste uppgiften – och då i en mycket kon-
kret, teknisk mening. Förutom formell utbildning betonades 
tidigare erfarenhet av dessa program eller typ av uppgift – men 
erfarenhet från offentlig eller statlig sektor var inget som lyftes 
fram. Bland de personliga egenskaperna fanns det få eller inga 
direkta spår av ett specifikt offentligt etos eller ett medborgar-
perspektiv. Här var det i stället ett användar- eller kundperspek-
tiv som ibland framhölls, men då i meningen datasystemanvän-
dare främst inom organisationen. Att tekniska och professionella 
kompetenser och egenskaper som är direkt relaterade till dessa 
har en framträdande plats i denna typ av platsannons är för-
ståeligt. Men det är också värt att fundera på varför värden som 
gott omdöme, en förståelse för vems uppdrag man arbetar för 
och betydelsen av integritet inte skulle kunna platsa i ännu större 
grad även i dessa annonser – där tjänsterna ofta är säkerhets-
klassade och där arbetsgivaren själv påpekar hur samhällsviktig 
verksamheten är. Det finns således ett visst glapp mellan presen-
tationen av verksamheten och organisationen i stort och hur 
detta översätts i ”kravspecifikationerna” när det gäller formella 
meriter och personliga egenskaper.  

Att beskriva hur tjänstemannarollen utövas i praktiken eller 
har utvecklats över tid är svårt och kräver flera angreppsätt och 
verktyg. Oftast är vi hänvisade till dokument och rekonstruk-
tioner av händelser, som inte alltid kan fånga vardagspraktiken – 
även om det finns ett stort antal etnografiska studier och följe-
forskning, inte minst av gatuplansbyråkrater, som bidragit med 
stora insikter i tjänstemannarollens villkor och utövande. Plats-
annonserna kan inte i sig beskriva hur tjänstemannarollen fak-
tiskt utövas eller om till exempel omfattningen av klandervärdigt 
beteende har ökat eller antagit nya former. Men genomgången 
har visat att platsannonserna är en värdefull källa till kunskap 
om vilka förväntningar som ställs på tjänstemän – och att dessa 
förväntningar formuleras på olika sätt hos olika arbetsgivare och 
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för olika typer av tjänster. Vi pratar om det offentliga som en 
enhet, men verkligheten är uppenbart mer komplex än så. Det 
betyder att det finns skäl också att ifrågasätta den traditionella 
uppdelningen mellan politiker och tjänstemän – den behöver åt-
minstone nyanseras beroende på exempelvis uppdrag, funktion 
eller politikområde.  

Även om platsannonserna i sig inte kan beskriva tjänste-
mannarollens faktiska praktik, har de förväntningar som kom-
mer till uttryck i en annons rimligen betydelse för vem man 
attraherar, vem som rekryteras, vilka normer de (förhoppnings-
vis) socialiseras in i och därmed ramarna runt den kommande 
tjänstemannens agerande. Det finns därmed all anledning att 
fortsätta att utnyttja denna källa för att exempelvis studera ut-
vecklingen över tid eller att göra en mer omfattande jämförelse 
mellan olika typer av tjänster – inom eller mellan olika sektorer. 
Det betyder förmodligen också att vi kan förfina och nyansera 
den traditionella förståelsen av relationen mellan politiker och 
tjänstemän som beskrevs inledningsvis.  
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Bilaga: Illustrationer av 
platsannonser 
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