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Gav upp  
slakt efter 
alla kontroller

➜
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FÅRÖ.

Bertil Gabrielsson på Fårö har slutat slakta. Han kän-
ner sig förföljd av vad han upp lever som överdrivet 
nitiska veterinärer. 

– Vi gav upp. Det var som om vi blev misstänklig-
gjorda. 

I fem år slaktade Bertil Gabrielsson själv sina lamm i ett  
litet slakteri intill gårdsbutiken. Lammen slapp stressande 
djurtransporter och väntan i främmande stallar. Livsmedels-
verkets veterinärer gjorde först en levandedjursbesiktning. 
Sedan grans kades varje djurkropp, vilket reglerna kräver när 
antalet slaktade djur är som mest 30 per månad. 

I början flöt det på bra. Bertil och Anna Gabrielsson rökte 
lammhjärtan, styckade fram tackfiléer och gjorde egen korv. 
Snabbt fick Fårölamms gårdsbutik en stor och stabil kund-
krets bland återkommande sommargäster. 

”Befrielse att sluta”
Men sedan ett år tillbaka åker lammen djurtransport till 
Visby inför slakten. Lever och hjärtan kan inte längre tas 
om hand. 

– Det är synd om lammen. Men för oss var det faktiskt 
en befrielse när vi bestämde oss för att sluta slakta, säger 
Bertil Gabrielsson. 

Veterinärkontrollerna upplevde han som en plåga. 
– Det blev aldrig någon dialog, det var en väldig genom-

strömning av veterinärer. Någon enstaka var där lite längre, 
någon månad. Sedan kom en ny. Varje ny hade sina idéer som 
de ville hävda. 

Kontrollen av slaktkroppar ska hitta avvikelser, alltså 
eventuella föroreningar, som avföring. Bertil Gabrielsson 
uppfattade det som att även missfärgningar av ull och  
grässtrån ledde till anmärkningar, vilket de inte ska.

Att argumentera var ingen idé.

– Man bara står där och kan ingenting göra, man är  
fullkomligt maktlös. Man gör sitt bästa men det är inte  
tillräckligt. 

Att leverera bra kött är helt avgörande för en småskalig 
producent som har kunderna på samma ö. 

– Skulle vi leverera kött som någon blev dålig av att äta, 
så vore det bara att stänga igen butiken. Det skulle vara  
förödande. 

Efter en avvikelse sommaren 2018 gick juli, augusti,  
september, oktober och november prickfritt. I december 
samma år fick de en ny avvikelse. Då ansökte Livsmedels-
verket om att döma ut ett vite på 10 000 kronor. 

Ett annat vitesföreläggande på 50 000 kronor gällde en 
ombyggnad. Utanför slakteriet skedde bedövning och  
avblodning på en liten lastbrygga. Därifrån togs kroppen 
in i slakteriet genom en öppen dörr.

– En inspektör från fastlandet anmärkte på att det kom 
in flugor i slakteriet och krävde att vi skulle bygga ett stall 
utanför. Som om det skulle hjälpa, det kommer ju in flugor 
i alla fall.

Att slakten upphört är en vinst. 
– Jag slapp veterinärkostnader, att hyra in extra personal 

och väldigt mycket jobb, säger Bertil Gabrielsson. 

Ny negativ attityd
Han kopplar samman motgångarna med en, som han upp-
fattar det, ny och negativ attityd mot bönder i allmänhet 
och köttproducenter i synnerhet. Ett tag övervägde paret 
allvarligt att sluta helt. Nu har de bestämt sig för att fort-
sätta ett par tre år. 

– Vi har ett hundratal fasta kunder som vi inte vill svika. 
Vuxna barn driver olika delar av verksamheten. En son 

sköter djurhållningen. En dotter driver gårdskrog på ett av 
Fårös exklusivare boenden, där hon serverar lamm och 
pappas goda lammkorv. Ändå är det tveksamt om det blir 
någon fortsättning när föräldrarna blivit pensionärer.

– Barnen är inte så intresserade av att ta över när de ser 
hur vi haft det, säger Bertil Gabrielsson. 

Några konkreta bevis för att ha blivit utsatt för kampan-
jer har han inte. Det handlar om känslan, attityden och be-
mötandet. 

– Att hela tiden bli ifrågasatt, ifrågasatt, ifrågasatt. Det är 
så man undrar om de har en agenda att det inte ska finnas 
några småskaliga slakterier kvar. Det var som om vi hela 
tiden blev misstänkliggjorda av unga tjejer som jag miss-
tänker kommer direkt från veganmaffian.

Börge Nilsson
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Bertil och Anna Gabrielsson var nära att stänga Fårö-
lamm.  FOTO: BÖRGE NILSSON

”Det var som att vi blev misstänkliggjorda”
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”Det är jättetråkigt om man känner sig misstänk-
liggjord, men det är väldigt höga krav vid slakt”, 
säger Johanna Gifting, chef för Livsmedelsverket 
Mellersta Sverige dit Gotland hör.

Ingen av de veterinärer som arbetar vid Livsmedelsver-
ket i Visby vill bli intervjuade av ATL. Deras chef, Jo-
hanna Gifting, leder 100 veterinärer och assistenter som 
kontrollerar ett 50-tal slakterier och vilt anläggningar, 
och hon medger att personalomsättningen i Visby tidvis 
har varit hög under de år Bertil Gabrielsson har slaktat 
sina lamm på Fårö.

Extremt lagreglerad
Hon betonar att slakt är en extremt lagreglerad verk-
samhet med höga krav på både djurskydd och livsmed-
elssäkerhet.

– Om det finns brister så kan det kanske upplevas som 
att man känner sig orättvist behandlad. Men vårt upp-
drag är att hitta de där avvikelserna.

Däremot, säger Johanna Gifting, ska inte ullavstryk ge 

någon anmärkning, vilket Bertil Gabrielsson uppfattat 
att det har gjort.

– Det vi tittar på är bajs, det är där de farliga bakte-
rierna finns. Men ser vi att det bara är ull så ska vi inte 
ta upp det som en synlig kontamination.

”Direkt från veganmaffian”
Bertil Gabrielsson säger till ATL att flera av veterinärer-
na han mötte var unga tjejer som han ”misstänker kom-
mer direkt från veganmaffian”. 

Johanna Gifting har inte uppfattat att hon har djur-
rättsaktivister i sin personal, men har där emot hört 
åsikter om att unga tjejer kan vara petiga. 

– De flesta som utexamineras är kvinnor och intresse-
rade av djur, det är därför man blir veterinär, och då lig-
ger djurskyddet en varmt om hjärtat. Men vi kan ju inte 
driva någon egen linje. Vi har bara att se till att lagen 
följs, säger Johanna Gifting.

Börge Nilsson

010-184 40 97  red@atl.nu

Livsmedelsverket svarar: Vi har 
bara att se till att lagen följs Det tycks finnas skrivbordsaktivister på statliga  

myndigheter som hanterar jord och skog, säger Anders 
Drottja på LRF. 

– Det är så många som har de här funderingarna så 
det måste ligga någonting bakom.

Det har pratats om dem i flera år: skrivbordsaktivisterna som 
motarbetar djurhållning, jakt och modernt skogsbruk genom 
att ta jobb som kontrollanter på statliga myndigheter. En sök-
ning på ordet ”tjänstemannaaktivism” i riksdagsprotokollen ger 
sju träffar från de tre senaste riksmötena. 

Men finns aktivisterna verkligen? 
Anders Drottja är krisberedskapsansvarig på LRF och var till 

nyligen samordnare för landets kommun- och omsorgsgrupper. 
– Jag vet inte hur vanligt det är och jag kan tänka mig att 

det blir uppförstorat i ryktesspridningen. Men jag tänker inte 
säga att det inte förekommer, säger han.

Bemötandet avgör
Ofta handlar det om hur lantbrukare blir bemötta. 

– Det räcker att det är en enda person för att förtroendet ska 
vara raserat och alla som representerar den myndigheten får 
klä skott för det, säger Anders Drottja. 

Kan det finnas en viss överkänslighet i bondeleden i 

den här frågan?

– Nej, men jag tror att mycket bottnar i att det är ett stort 
lass av myndighetskontroller, och att de har ökat. Man är så 
trött på det, det ska bara minsta lilla till för att man ska gå i 
taket. 

Ett bra bemötande från tjänstemännen är A och O.
– Det skulle minska ryktesspridningen, både av fals ka ryk-

ten och av sådant som är sant men som kan få för stora pro-
portioner. 

Börge Nilsson

”Bra bemötande skulle 
minska ryktesspridningen”
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Inte en enda statlig tjänsteman som hanterar lant-
brukare och skogsägare har åtalats för tjänstefel de 
senaste tio åren. Ingela Sörgård, Åklagarmyndighet-
ens expert på tjänstefel, har aldrig hört  
talas om skrivbordsaktivister.

Att lantbrukare, skogsägare och djurhållare känner sig 
motarbetade av vad de upplever som övernitiska tjänste-
män på de statliga myndigheter som kontrollerar näringen 
är inte helt ovanligt. 

I debatten har myndighetsutövarna kallats tjänsteman-
naaktivister eller skrivbordsaktivister, och påstås ha en 
dold miljöagenda som de driver i skydd av sina statliga äm-
beten. Men trots att problemet diskuteras flitigt i bloggar 
och kommentarsfält går aktivisterna inte att hitta i brotts-
statistiken.

Samtliga fall
ATL har gått igenom samtliga lagförda fall rörande tjänste-
fel som handlagts av Riksenheten mot korruption och de 
regionala åklagarkamrarna runt om i landet de senaste tio 
åren. 

Under perioden har inget brottsligt tjänstefel som rör 
jord- och skogsbruk på statliga verk och länsstyrelser kun-
nat hittas.

Ingela Sörgård är chefsåklagare på utvecklingscentrum i 
Malmö och Åklagarmyndighetens expert på tjänstefel. 
Hon är inte förvånad över att ATL inte har funnit några 
handläggare som lagförts för brottet tjänstefel.

– Du kommer aldrig att hitta en mängd domar på tjäns-
temän som blivit lagförda på Jordbruksverket, Skogsstyrel-
sen eller länsstyrelserna, säger hon.

Ett skäl är att den myndighetsutövning tjänstemännen 
ägnar sig åt kan överklagas till högre rättsliga instanser. 

Därmed blir gärningen betraktad som ”ringa”, vilket enligt 
nuvarande regler inte ska bestraffas.

Inget stort problem
Ett annat skäl är enligt Ingela Sörgård att tjänstemanna-
aktivister inte är ett stort problem på myndigheter.

– Nej, generellt sett är Sverige väldigt skyddat där, efter-
som vi har en så lång förvaltningsrättslig tradition av hur 
myndighetsbeslut kan överklagas. Jag har inte ens hört  
talas om ett sådant exempel, att det skulle finnas någon ulv 
i fårakläder som skulle förstöra för folk, säger hon.

– Jag har svårt att ens föreställa mig hur det skulle gå till. 
Statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att det 

2009–2018 gjordes totalt 68 435 anmälningar om tjänstefel 
i hela landet. 

Av de 168 fall där åklagare fattat beslut om att de ska  
lagföras har 69 ärenden handlagts av Riksenheten mot 
korruption och de regionala åklagarkamrarna runt om  
i landet.

Att en anmälan om tjänstefel leder till åtalsprövning har 
extremt låg sannolikhet, och det vill en majoritet av riks-
dagspolitikerna ändra på. 

I april 2018 bifölls ett betänkande från Konstitutions-
utskottet om att regeringen bör överväga ett utökat  
straffansvar för tjänstefel i den offentliga förvaltningen. 
Riksdagen uppmanade regeringen att se över lagstiftning-
en, med inriktningen att fler handlingar än i dag ska  
kunna bestraffas.

Börge Nilsson

SPECIALUTGÅVA FRÅN ATL – LANTBRUKETS AFFÄRSTIDNING  #19 TEMA: SKRIVBORDSAKTIVISTER

FAKTA Tjänstefel kan ge fängelse
Brottet tjänstefel infördes i Brottsbalken när det så 
kallade ämbetsmannaansvaret togs bort 1976. Bara 
offentliganställda tjänstemän kan dömas. Preskrip-
tionstiden är fem år och straffansvaret finns kvar 
även om en offentlig tjänsteman slutar sin tjänst. 

Tjänstefel kan som mest ge två års fängelse och 
om brottet räknas som grovt kan det ge fängelse i 
upp till sex år. Är gärningen ”ringa” ska den inte be-
straffas alls. 

Lagtexten i Brottsbalkens 20 kapitel 1 § lyder: 
”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myn-
dighetsutövning genom handling eller underlåten-
het åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall 
dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst 
två år.”

Ingen tjänsteman dömd för aktivism

➜

Bredd: 1-5 spalter

Antal anmälda brott, tjänstefel
Hela landet, 2009–2018. 
KÄLLA: BRÅ
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FAKTA Om siffrorna i statistiken
Åren 2009 till 2018 gjordes 68 435 anmälningar 
om tjänstefel i hela landet, enligt siffror från Brå. 
Vad anmälningarna gäller går inte att utläsa ur sta-
tistiken men många gäller polis, vård, kommunala 
frågor som socialtjänst och ordningsvakter. 

168 av dessa har lagförts och av dessa skulle rent 
teoretiskt 69 kunna röra så kallade skrivbordsak-
tivister som hanterar lantbrukare och skogsägare. 
Men så är inte fallet. 

Kanslipersonal på åklagarkamrarna har hjälpt ATL 
att granska de fall som är yngre än fem år. Vanli-
gast var kommunala ärenden inklusive socialtjänst, 
med elva fall. Näst vanligast är sjukvård, med tio 
fall. På tredje plats kom ordningsvakter och Migra-
tionsverket med fyra fall vardera. 

Andra områden där fler än ett fall blivit föremål för 
åtalsprövning var Kriminalvården, Kronofogdemyn-
digheten, universiteten och besiktningsföretag.

För äldre ärenden fick ATL hjälp av Åklagarmyndig-
hetens arkiv enhet. Även där lyste skrivbordsaktivis-
ter inom jord- och skogsbruk med sin frånvaro.

Därav  
jord och 
skogsbruk

Åklagar- 
kammare

Särskilda  
åklagar-
kammaren

Summa 
per år

2009 3 3 6 0

2010 7 13 20 0

2011 5 13 18 0

2012 5 7 12 0

2013 11 13 24 0

2014 9 11 20 0

2015 8 19 27 0

2016 4 11 15 0

2017 9 3 12 0

2018 8 6 14 0

Summa 69 99 168 0

Lagförda för brottet tjänstefel 
under åren 2009–2018

På tio år har 168 fall av tjänstefel lagförts av åklagare. 
Om det resulterat i fällande domar eller inte framgår inte 
av materialet. 

Av dessa har 69 hanterats av en vanlig åklagarkammare 
eller Riksenheten för korruption. 

De övriga gäller misstänkta brott av poliser, domare, 
åklagare och riksdagsledamöter, som hanteras av  
Särskilda åklagarkammaren.  

Av de 69 fallen gäller inte ett enda statliga tjänstemäns 
hantering av frågor som rör jordbruk eller skogsbruk.

KÄLLA: ÅKLAGARMYNDIGHETENS STATISTIKENHET, LOKALA 

ÅKLAGARKAMMARE SAMT MYNDIGHETENS ARKIVENHET. 

FAKTA Så gjorde ATL granskningen
Antalet anmälda brott togs fram genom en sökning i 
statistikdatabasen över anmälda brott på Brottsföre-
byggande rådet, Brå, www.bra.se. Sökningen gjordes 
för perioden 2009–2018. Sammanställningen gäller 
brottskod 2002 (tjänstefel, grovt tjänstefel).

Åklagarmyndighetens statistikenhet letade fram samt-
liga lagförda ärenden för samma brottskod och tids-
period.

ATL ringde lokala åklagarmyndigheter som beskrev 
ärendena i telefon. 

Åklagarkamrarna gallrar efter fem år sina ärenden som 
därefter arkiveras centralt. Ärenden äldre än fem år 
togs fram av Åklagarmyndighetens arkivenhet som till-
sammans med reportern bedömde innehållet. 

För ärenden som kunde röra jord och skog begärdes 
handlingar ut. 

Inga ärenden visade sig gälla kontroll av jord och skog. 
Det närmaste var en kommun som låtit bli att anmäla 
ett lokalt fiskodlingsföretag som brutit mot Miljöbalken, 
och en annan kommun som utan laglig grund vägrat 
bygglov för ett vindkraftverk.
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Tolv procent av kommunernas miljötjänstemän  
klassades som tjänstemannaaktivister av två  
forskare i Örebro. Men studien, som är tio år gammal, 
gällde inte jord- och skogsbruk och gränsen för att 
räknas som aktivist var låg.

Det enda vetenskapliga belägget för tjänstemannaaktivism 
i Sverige är en enkät som forskarna Jan Olsson och Erik 
Hysing, båda vid Örebro universitet, gjorde 2009. 

Som ATL tidigare har rapporterat klassades där 81 av 
701 kommunala miljötjänstemän som aktivister, alltså 12 
procent. Kriterierna var att de kunde arbeta utan direkt 
politisk styrning, hade politikernas öra, ett stort person-
ligt nätverk och en viktig roll i kommunens miljöarbete. 

Men det viktigaste kriteriet i artikeln, som publicerades 
2011, var att de var eller hade varit medlemmar eller på  
annat sätt engagerade i en miljöorganisation. 

Få beredda till aktivism
I ytterligare en forskningsartikel, baserad på samma mate-
rial men publicerad 2016, framgår att ändå förhållandevis 
få var beredda till det forskarna definierar som aktivism. 

38 procent av de tillfrågade miljötjänstemännen skulle 
gå till medierna om andra tjänstemän förstörde värdefulla 

naturområden och inga andra påtryckningar hjälpte. 33 
procent skulle sluta om kommunens förda politik stred 
mot deras egna åsikter. 

Studien används ibland som belägg för att samma slags 
aktivister även finns på statliga myndigheter som hanterar 
bönder och skogsägare. 

Men någon sådan slutsats vill forskarna inte dra, säger 
Jan Olsson som är professor i statskunskap i Örebro. 

– Jag kan ingenting om omfattningen där och vill inte 
spekulera om det. Den studie vi gjorde gick till miljötjäns-
temän i kommunerna, säger han.

Utrymme för tolkning
Offentliga tjänstemän arbetar ibland enligt ramlagar där 
det finns utrymme för tolkning, varför det kan vara svårt 
att avgöra exakt vad som är rätt och fel. 

Annan lagstiftning kan vara strikt detaljerad, som det 
statliga jordbrukarstödet.

Beslut kan dock alltid bli grans kade och kontrollerade.
– Om man ska agera aktivistiskt får man nog göra det 

väldigt sparsmakat och smidigt. Annars får man svårt att 
full göra sitt arbete och då blir man inte långvarig, säger Jan 
Olsson.

Börge Nilsson

Tio år gammal enkät ger svaga bevis FAKTA Så anmäler du tjänstefel  
och tjänsteförseelser
Överklaga
Svensk myndighetsförvaltning bygger på att den som  
är missnöjd klagar. Bäst är om myndigheten själv rättar 
till ett fel när en överklagan kommer in. Du kan förstås 
tala med tjänstemannen eller tjänstemannens chef, om 
du anser att någon agerat i strid med sitt offentliga  
ämbete. Men det finns fler instanser att vända sig till. 

Polisanmäl tjänstefel
Vem som helst kan polisanmäla en offentligt anställd 
tjänsteman för tjänstefel. Sannolikheten att någon fälls 
är låg. I många fall, bland annat vid slarv, bedöms  
brottet som ringa och ska inte bestraffas. Myndighet-
ens personalansvarsnämnd, Pan, måste i vissa fall åtals-
anmäla misstänkta tjänstefel. 

Påtala tjänsteförseelse 
En tjänsteförseelse kan ge disciplinpåföljd som varning, 
löneavdrag, uppsägning eller avsked. Myndighetens 
egen personalansvarsnämnd, Pan, beslutar. Allmänhet-
en kan inte anmäla, men däremot kontakta tjänsteman-
nens chef och be chefen att ta ärendet dit. Om tjänste-
mannen överklagar avgörs frågan i Arbetsdomstolen. 
Om Pan åtalsanmäler ett misstänkt tjänstefel kan den 
inte samtidigt ge disciplinpåföljd. 

Anmäl till JK
Justitiekanslern, JK, är statens tillsynsmyndighet över 
offentliga myndigheter men är sparsam med att utreda 
och ingripa. Om JK upptäcker att en tjänsteman begått 
brott kan JK inleda förundersökning och väcka åtal. 
Vem som helst kan klaga till JK om händelser som skett 
för max två år sedan och inte utreds av annan instans. 

Anmäl till JO
Justitieombudmannen, JO, är riksdagens ombudsmän 
som också har tillsyn över myndigheter och offentligan-
ställda tjänstemän. Huvudfokus är att utreda om enskil-
da fått sina fri- och rättigheter kränkta. Vem som helst 
kan anmäla.
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Aktivisterna syns inte i statistiken

Fylleslagsmål, mutor och bilförsäljningar. Det finns 
bland de 22 ärenden som rör jord- och skogsbruk som 
hamnat i personalansvarsnämnden de senaste tio 
åren på 26 myndigheter som ATL har granskat. Men 
inte en enda skrivbordsaktivist som motarbetar lant-
brukare.

ATL har tidigare gått igenom alla tjänstefels ärenden som 
lagförts mellan 2009 och 2018 utan att hitta några belägg 
för så kallad skrivbordsaktivism – att tjänstemän driver 
egna agendor i sina roller som beslutsfattare. 

Men statliga tjänstemän som missköter sina jobb behö-
ver inte hamna i domstol. Enklare felaktigheter kallas 
tjänsteförseelser och hanteras i personalansvarsnämnden, 
Pan, som är ett arbetsgivarorgan som större myndigheter 
måste ha.

Granskar handlingarna
Om skrivbordsaktivister är så vanliga som många i den 
gröna sektorn misstänker borde några hittas bland Pan- 
ärendena. Men inte heller här har ATL hittat ärenden som 
kan kopplas till så kallad skrivbordsaktivism.

Via personalchefer och diarier på 26 statliga myndighe-
ter, där de 21 länsstyrelserna utgör den absoluta majorite-

ten, har ATL begärt ut handlingar om samtliga avgjorda 
Pan-fall som gäller jord och skog under åren 2009–2018.

Olika förseelser
Där finns förseelser som slagsmål, sexuella ofredanden, jäv 
och misstänkt muta. Där finns veterinärer som brutit mot 
tystnadsplikten och tjänstemän som inte klarar av att utfö-
ra de uppgifter som ingår i jobbet. Och där finns tjänste-
män som först misstänkts för felaktigheter, men som sedan 
friats helt sedan nämnden tagit hänsyn till samtliga om-
ständigheter. 

Stor variation
Hur vanligt det är att ärenden hamnar i Pan varierar stort 
mellan olika myndigheter, visar en studie som Statskonto-
ret genomförde 2018. 

Åtta myndigheter, däribland Polisen, Kriminalvården 
och Migrationsverket, stod till exempel 2017 för 75 procent 
av samtliga 326 Pan-fall på samtliga svenska myndigheter. 

Andra myndigheter har inga fall alls, till exempel läns-
styrelsen i Halland:

– Jag har arbetat här sedan 2007 och kan inte påminna 
mig ett enda ärende i personalansvarsnämnden. Det ska 
väldigt mycket till för att något ska hamna där, säger eko-
nomichef Mats Nilsson som också leder enheten för verk-
samhetsstöd.

”Korrekta medarbetare”
Att driva kampanjer mot bönder som skrivbordsaktivist 
tror han vore svårt, även om han känner till diskussionen 
om aktivism.

– Vi har nog väldigt korrekta medarbetare som är väl 
medvetna om vad som gäller. Alla beslut vi tar granskas så 
ingående, säger han.

Hur personalärenden hanteras skiljer sig kraftigt åt. Ba-
ra var tredje myndighet har särskilda riktlinjer för arbetet i 
Pan, enligt Statskontorets studie. Några formella regler 
finns inte och de flesta myndigheter försöker undvika att 
ta upp förseelser i Pan, skriver Statskontoret:

”Sju av tio svarar att de alltid eller ofta prövar andra åt-
gärder i första hand, till exempel informella varningar eller 
så kallade korrigerande samtal.”

Blir inte alltid ett ärende
Det betyder att en eventuell skrivbordsaktivist inte nöd-
vändigtvis behöver bli ett ärende i nämnden. 

Till exempel hamnade aldrig ett omskrivet fall med en 
skogsbiolog på länsstyrelsen i Dalarna, som inventerade 
rödlistade arter på sin fritid, i Pan. Men såväl felaktig 
handläggning som olämpligt uppträdande, typer av ären-
den som bör omfatta skrivbordsaktivism, ingår i den sorts 
ärenden som oftast hamnar i nämnden, enligt Statskonto-
ret.

Börge Nilsson

FAKTA Så gjorde ATL granskningen
Samtliga länsstyrelser och fem statliga myndig-
heter tillfrågades om de haft ärenden i persona-
lansvarsnämnden 2009–2018 som rörde tjänste-
män som hanterar jord, skog eller viltfrågor. 

I de fall det fanns ärenden begärdes handlingar ut.

ATL granskade ärendet för att avgöra om det  
visade tecken på skrivbordsaktivism.

FÅ FALL GÅR TILL  
MYNDIGHETERNAS 
EGNA PERSONAL- 
ANSVARSNÄMNDER

➜
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Summa

●● Statens jordbruksverk 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 6

●● Skogsstyrelsen 0 0 0 0 2 3 0 3 0 0 8

●● Statens veterinärmedicinska anstalt 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2

●● Naturvårdsverket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

●● Livsmedelsverket 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

●● Länsstyrelsen i Blekinge län 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

●● Länsstyrelsen i Dalarnas län 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

●● Länsstyrelsen i Gotlands län 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

●● Länsstyrelsen i Gävleborgs län 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

●● Länsstyrelsen i Hallands län 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

●● Länsstyrelsen i Jämtlands län 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

●● Länsstyrelsen i Jönköpings län 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

●● Länsstyrelsen i Kalmar län 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

●● Länsstyrelsen i Kronobergs län 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

●● Länsstyrelsen i Norrbottens län 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

●● Länsstyrelsen i Skåne län 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

●● Länsstyrelsen i Stockholms län 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

●● Länsstyrelsen i Södermanlands län 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

●● Länsstyrelsen i Uppsala län 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

●● Länsstyrelsen i Värmlands län 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

●● Länsstyrelsen i Västerbottens län 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

●● Länsstyrelsen i Västernorrlands län 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

●● Länsstyrelsen i Västmanlands län 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

●● Länsstyrelsen i Västra Götalands län 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

●● Länsstyrelsen i Örebro län 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

●● Länsstyrelsen i Östergötlands län 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

●● Summa 1 6 0 2 3 3 0 4 3 0 22 

SPECIALUTGÅVA FRÅN ATL – LANTBRUKETS AFFÄRSTIDNING  #19 TEMA: SKRIVBORDSAKTIVISTER

FAKTA Personalansvarsnämnder
 Personalansvarsnämnden, Pan, är ett arbetsgivar-
organ som de flesta myndigheter måste ha och 
som regleras i Myndighetsförordningen (2007:515). 
Generaldirektören är ord förande. Där ingår också 
personalrepresentanter och för det mesta en ju-
rist, personalchef och andra verksamhetschefer. 
Pan avgör om arbetsgivaren anser att en offentligt 
anställd brutit mot Lagen om offentlig anställning 
(1994:260). 

Om en anställd är skäligen misstänkt för att ha be-
gått ett brott som kan få strängare påföljd än böter 
i sin anställning, måste myndig heten anmäla det till 
åtal. Vid lindrigare tjänsteförseelser kan Pan be-
stämma om varning, löneavdrag eller skiljande från 
anställningen. Om den anställde motsätter sig be-
slutet kan fallet tas till Arbetsdom stolen.

Statskontoret har listat fem typer av förseelser i sin 
granskning av samtliga ärenden 2013–2017. Vanli-
gast var misskötsel, tjänstefel, avsteg från rutiner 
och felaktig handläggning. Näst vanligast var tra-
kasserier, kränkning, diskriminerande särbehand-
ling, våld eller hot om våld och olämpligt uppträ-
dande. Sedan kom förseelser om arbetstid och tids-
redovisning, otillåten användning av resurser, samt 
stöld och andra ekonomiska oegentligheter. 

KÄLLOR: STATSKONTORET: MYNDIGHETERNAS PERSONALANSVARSNÄMNDER 

(2018), ARBETSGIVARVERKET: STATSANSTÄLLDAS TJÄNSTEANSVAR (2019).

Fotnot: För länsstyrelserna gäller enbart ärenden som rör lantbruk, skog, jakt och djurskydd.

Antal ärenden i personalansvarsnämnden som rör tjänsteutövning
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Facket: Fokusera inte på tjänstemännen
Tycker man att lagstiftningen är felaktig får man  
kräva att den ändras, anser Kristofer Jervinge på 
fackförbundet Naturvetarna. 

– Men inte ge sig på tjänstemännen som försöker 
tolka den. 

Kristofer Jervinge är utredare på fackförbundet Natur-
vetarna som organiserar båda sidor i konflikten mellan 
den gröna näringen och de tjänstemän som kontrollerar 
den. 

Lantmästare och chefer i den gröna näringen kan vara 
medlemmar i fackförbundet, precis som olika kontrollan-
ter vid statliga myndigheter. 

– Så vi skulle vara väldigt glada om vi kunde få till en bra 
dialog så det inte blev så infekterat. 

Viktigt att skilja på rollerna
Naturvetarna får ofta höra att myndigheterna befolkas av 
så kallade skrivbordsaktivister. 

– Väljer man att jobba med en fråga så är man naturligt-
vis intresserad av den frågan. Därför kan det mycket väl 
vara så att man är med i en organisation privat som tange-
rar det man arbetar med. Men det är ju extremt viktigt att 
man skiljer på det och på sin roll som tjänsteman, säger 
Kristofer Jervinge. 

Det är också viktigt att myndigheter hanterar liknande 

frågor likadant, till exempel länsstyrelser i olika delar av 
landet. 

– Om det är stort utrymme för tolkningar och stora 
skillnader kan det uppfattas som godtyckligt och göra att 
tjänstemän ses som någon sorts aktivister. 

Men framför allt är det lagarna som ska diskuteras, inte 
dem som tolkar dem. 

– Man kan bli väldigt arg på djurskyddsinspektören som 
fattat beslutet, fast det egentligen är lagstiftningen bakom 
beslutet man tycker är felaktig. Då får man försöka ändra 
på den i stället och inte ge sig på tjänstemannen, säger 
Kristofer Jervinge på Naturvetarna. 

Börge Nilsson
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Slakterier ger upp efter kontroller
Det är inte bara Bertil Gabrielsson på Fårö, som ATL 
tidigare berättat om, som har slutat slakta på grund 
av Livsmedelsverkets kontroller. 

– Bara i november och december gav fyra små-
slakterier upp med samma motivering, säger  
konsulten Per Nilsson som hjälper små slakterier  
med pappers arbete. 

Flera företagare som drivit småslakterier berättar om att 
de känner sig misstänkliggjorda av Livsmedelsverkets  
vetrinärer. En företagare, som vill vara anonym, gav upp 
efter ett år.

– Det var inte reglerna i sig som var problemet, utan det 
var bemötandet. Man känner sig rätt maktlös när man är 
ensam mot ett stort verk, säger han. 

Bilden bekräftas av konsulten Per Nilsson som utbildar 
och stöttar småslakterier när det gäller matsäkerhet, egen-
kontroll och myndighetskontakter. 

– Det sista halvåret har fem, sex slutat och motiverat det 
med orimliga kontroller, säger han. 

Fyra av dem slutade under årets två sista månader. 

Flera orsaker
Per Nilsson säger att det är svårt att veta exakt hur stor roll 
kontrollerna spelar. De kan vara en av flera orsaker. 

– Det är lite för många på lite för kort tid som säger att 
Livsmedelsverket är orsaken, och det är ovanligt. Men det 
är alltid svårt att veta den verkliga orsaken. Kontrollerna 
kan vara droppen som får bägaren att rinna över, och jag 
kan inte veta säkert att det inte beror på något annat. 

Precis som Bertil Gabrielsson på Fårö ser konsulten Per 
Nilsson bristande enhetlighet och likvärdighet som det 
stora problemet. 

– Det pratas mycket om samordning, men den fungerar 

inte. Det är mest ett extremt stort godtycke. En del ger  
avvikelser för allting, medan andra inte gör det. 

Livsmedelsverket är medvetet om att det finns kritik 
mot bristande likriktning i kontrollen.

– Vi vet att det är ett område som vi behöver jobba med 
och att förbättra det är ett av våra absolut starkaste fokus 
just nu. Vår ambition är att vi ska ha en så likvärdig  
kontroll som möjligt, säger Petter Jonsson som sitter  
i ledningsgruppen för den enhet på verket som kallas  
område kontroll.

Viktiga i strategin
När konsulten Per Nilsson blir kontaktad beror det nästan 
alltid på att något inte är som det ska. 

– Jag tror att många veterinärer fungerar väldigt bra, 
men det kan räcka om några få ställer till problem på flera 
olika gårdar. 

I den svenska livsmedelsstrategin anses små och medel-
stora producenter vara viktiga. Och enligt statistik som 
Arne Andersson, kontrollsamordnare på Jordbruksverkets 
djurkontroll enhet, har sammanställt för ATL har antalet 
slakterier ökat det senaste decenniet. 

2007 fanns det bara 22 i hela landet. 2019 var 63 av  
landets 104 slakterier så små att de slaktat färre än 1 000 
nötkreatur och färre än 2 500 grisar och får under ett år. 

Gränsen är inte en officiell definition av ”småslakterier” 
men ändå ett rimligt mått.

2019 minskade antalet något, och av de 63 som låg under 
gränsen redovisade fyra ingen slakt alls under året, enligt 
Arne Anderssons genomgång. 

Annelie Andersson är sekreterare i Småskaliga slakteri-
ers förening med ett femtontal medlemsföretag och hon 
har samma bild som kollegerna. Själv driver hon Åkes 
Slakt & Styckning i Söderbärke i Dalarna. 

– Det är nog ingen som inte har haft problem med vete-
rinärer. Ibland är det mer, ibland är det mindre, säger hon. 

Det svåraste är just bristen på kontinuitet, anser hon.
– Någon är väldigt positiv till det mesta. Sedan kommer 

nästa och tycker att allt man gjort är fel. Det är det som är 
så jobbigt. Man orkar inte, man ska ju driva ett företag 
också, säger Annelie Andersson.

Börge Nilsson

010-184 40 97 red@atl.nu

Små slakterier har upphört med verksamheten med  
motiveringen att de inte orkar med Livsmedelsverkets 
kontroller.  FOTO: TT
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➜

Tjänstemän hotas vid kontroller
De kallas småtjejer, beskylls för att vara djurrätts-
aktivister och har blivit slagna, hotade och spottade 
på i jobbet. 

– Vi ska se till att inte djur utsätts för lidande. Då 
kan det bli konflikter, säger Elisabeth Schöning på 
länsstyrelsen i Uppsala.  

På sociala medier hängs hon ut som maktgalen och bonde-
hatare. Efter mer än tjugo år i yrket börjar Elisabeth  
Schöning bli van. 

– Jag brukar inte läsa om mig själv på sociala medier. 
I tio år var hon kommunal djurskyddsinspektör. Nu har 

hon arbetat lika länge vid veterinärenheten på länsstyrelsen i 
Uppsala, de senaste åren som chef för sju djurskyddshandläg-
gare, två veterinärer och tre övriga anställda. 

Ingen av de anställda på hennes enhet är aktivister som 
släpper ut minkar på nätterna, försäkrar Elisabeth Schö-
ning, som tror det skulle vara svårt att klara jobbet för en 
djurrättsaktivist.

– När jag intervjuar någon inför en anställning frågar jag 
till exempel hur de ser på att ett djur måste avlivas. Sådana 
beslut måste ju en handläggare kunna fatta. 

”Inte möjligt vara aktivist”
Djurskyddshandläggaren Eleonor Carlqvist tror inte heller 
att aktivism vore möjlig. 

– Så fort vi fattar ett beslut är vi alltid två personer som 
fattar det. Då skulle två handläggare behöva ha samma dol-
da agenda. 

Dessutom är ofta en jurist med på ett beslut och fler 
handläggare inblandade i frågor som rör en djurhållare. 

– Jag har svårt att förstå hur det rent praktiskt skulle gå till 
att ut ifrån en myndighetsroll kunna driva en aktivistisk  

Som enhetschef för veterinärenheten på länsstyrelsen i Uppsala blir Elisabeth Schöning och hennes djurskyddshand- 
läggare kallade småtjejer och skrivbordsaktivister.  FOTO: BÖRGE NILSSON
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”Vi vill inte göra livet svårt för bönder”
FAKTA Urval av hot som rapporterats
ATL har gått igenom ett antal incident rapporter 
från länsstyrelser och andra myndigheter där  
anställda blivit hotade. Här är ett urval.

Djurskyddskontroll. ”När kontrollen skulle avslutas 
och undertecknad informerade om avgiften som kom-
mer debiteras NN spottade NN undertecknad i ansiktet. 
Därefter motade NN hotfullt länsstyrelsen bort från 
fastigheten och uttryckte hot och kränkande uttalan-
den.”  Länsstyrelse, 2013

Planerad djurkontroll. ”Djurhållaren hämtar bultpistol 
och hotar att ta livet av sig.”  Länsstyrelse, 2013

Djurskyddsärende. Två tjänstemän besöker en djur- 
hållare i ett djurskyddsärende tillsammans med polis. 
Djurhållaren ”sa att han hoppades att han skulle träffa  
(kontrollant) någon gång när han var onykter för då skulle 
han slå ner (kontrollant) direkt”.  Länsstyrelse, 2014

Telefonkontakt. Incidentrapport refererar till ett tele-
fonsamtal. ”Bland annat sades ’Du är äcklig/sjuk/löjlig/
känslokall’. ’I dag ska du komma hit, vi ska visa kroppar-
na så att du är nöjd’. ’Du har förstört vårat liv’. ’Alla är 
döda och vi ska alla dö. Jag har bultpistol framför mig 
nu och kommer att knäppa av den’.”  Länsstyrelse, 2014

Röjning/skyltning. Vid röjning och skyltning vid ett 
natur reservat blir bilen beskjuten. Ett okänt föremål 
träffar vindrutans passagerar  sida där en tjänsteman 
sitter. Rutan spricker. ”Ser detta som ett allvarligt hot 
mot tjänsteman, utöver skadegörelsen. En medelålders 
man sågs smyga iväg från platsen.”  Länsstyrelse, 2015

Inventering. Vid inventering av skog har någon skurit 
sönder ett däck så att naturvårdsenhetens bil måste 
bärgas. Händelsen polisanmäld.  Länsstyrelse, 2017

agenda. Vi har lagstiftning som i detalj styr hur vi hante-
rar ett ärende. Där finns inget utrymme för egna agendor,  
säger Elisabeth Schöning. 

– Men om du som anställd på en myndighet är väldigt 
engagerad i en förening där du driver frågor eller har stör-
re uppdrag, så kan det vara en bisyssla som ska godkännas 
av arbetsgivaren. 

Får man vara vegan?

– Javisst får man det. Som arbetsgivare kan jag inte  
värdera vad en människa väljer att äta eller varför. Det 
finns saker som arbetsgivare inte ska ha synpunkter på och 
det är en sådan. 

Det är som att fråga om reli gion eller sexuell läggning, 
menar Elisabeth Schöning. 

Får inte påverka jobbet
– Men en livsåskådning eller personlig värdering får givet-
vis inte påverka professionaliteten i jobbet. Jag reagerar 
också på att man kopplar ihop det där med att vara vegan 
med att man då per definition också måste vara djurrätts-
aktivist. Det är ett väldigt fördomsfullt sätt att se på männ-
iskors fria vilja och egna val, säger Elisabeth Schöning. 

Målet är att djurskyddskontrollen ska kunna ske i dialog 
med djurägaren, eftersom ett gott djurskydd med låg anti-
biotikaanvändning ger svensk livsmedelsproduktion ett 
mervärde. 

– De allra flesta bönder känner ju en stor stolthet i att ha 
en bra djurvälfärd och har det också, säger Elisabeth Schö-
ning. 

– Då är det så synd att det ska finnas den där bilden att vi är 
motståndare till och vill göra livet svårt för bönder. Det är ju 
inte så, inte alls! säger Eleonor Carlqvist. 

Den synen bidrar till hot mot statliga tjänstemän inom 
jord och skog. 2018 noterades 119 hot, de flesta på länssty-

relsen i Skåne, Jordbruksverket och länsstyrelsen i Jönkö-
ping, visar ATLs granskning. Till augusti 2019 hade det 
kommit in 58 hot. 

Hot om självskador
– Särskilt hot om självskador har blivit vanligare, säger 
Eleonor Carlqvist. 

Länsstyrelsen i Uppsala har fått 5–7 hot per år sedan 2015. 
En del av ökningen tros hänga samman med att länsstyrelser-
na tog över uppgifter från polisen 2018. 

– Vi utsätts för farligare situationer i och med att vi är på 
plats när djur ska omhändertas och att det är vi som vet var 
djuren är uppstallade, säger Eleonor Carlqvist.

Börge Nilsson

010-184 40 97 red@atl.nu

➜

Elisabeth Schöning.
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●● Statens jordbruksverk 12 15 12 13 14 13 13 13 14 14

●● Skogsstyrelsen - - - - - - - 10 4 4

●● Statens veterinärmedicinska anstalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

●● Naturvårdsverket 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

●● Livsmedelsverket - - - - 5 9 5 1 1 5

●● Länsstyrelsen i Blekinge län - - - - - - 1 1 1 2

●● Länsstyrelsen i Dalarnas län 1 0 1 1 0 2 4 2 1 2

●● Länsstyrelsen i Gotlands län 0 0 0 0 0 3 2 0 0 6

●● Länsstyrelsen i Gävleborgs län 1 1 1 3 6 4 3 3 4 4

●● Länsstyrelsen i Hallands län - - - - - - - 16 9 5

●● Länsstyrelsen i Jämtlands län - - - 3 3 3 0 6 11 0

●● Länsstyrelsen i Jönköpings län - - - - - 7 5 10 8 10

●● Länsstyrelsen i Kalmar län - - - - - - - 0 10 8

●● Länsstyrelsen i Kronobergs län 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1

●● Länsstyrelsen i Norrbottens län 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1

●● Länsstyrelsen i Skåne län - 4 12 10 8 7 11 3 12 16

●● Länsstyrelsen i Stockholms län - - 5 6 10 9 6 8 1 6

●● Länsstyrelsen i Södermanlands län 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

●● Länsstyrelsen i Uppsala län 0 1 0 1 1 0 5 4 7 6

●● Länsstyrelsen i Värmlands län 3 1 1 1 1 0 1 0 5 4

●● Länsstyrelsen i Västerbottens län 5 3 8 2 5 0 0 0 12 8

●● Länsstyrelsen i Västernorrlands län 0 0 0 4 1 2 4 0 1 0

●● Länsstyrelsen i Västmanlands län 1 0 0 3 7 0 0 0 1 1

●● Länsstyrelsen i Västra Götaland - - - - 24 23 26 20 19 8

●● Länsstyrelsen i Örebro län 1 1 1 0 1 0 1 0 7 6

●● Länsstyrelsen i Östergötlands län - - - - 2 13 6 4 7 2

●● Summa 26 28 42 47 90 97 93 102 137 119

KÄLLA: UPPGIFTER FRÅN RESPEKTIVE MYNDIGHETS PERSONALAVDELNING, SÄKERHETSSAMORDNARE ELLER 

KOMMUNIKATÖR OM VILKA HOT DE FÅTT MOT TJÄNSTEMÄN SOM ARBETAR MED JORD, SKOG OCH VILTFRÅGOR.

Antal incidenter. För de år då inga uppgifter redovisats visas streck i tabellen. För vissa myndigheter redovisas 

enbart skog, jordbruk och naturvård. Andra inkluderar även djurskyddsärenden för privatpersoners sällskapsdjur.

Hot mot tjänstemän som hanterar jordbruk och skogsbruk

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Om en lantbrukare riskerar att få djuren omhänder-
tagna kontaktar länsstyrelsen i Uppsala LRFs  
omsorgsgrupp. 

– Vi är med för att stötta vår kollega, säger  
Tina Rudolphson på Bjelkesta gård. 

Lantbrukare som brister i djurskyddet kan också ha pro-
blem med ekonomi och hälsa. När djurskyddshandläggar-
na i Uppsala möter bönder som de misstänker mår dåligt 
kontaktar de LRFs omsorgsgrupp. 

– Vi kommer in för att djurskyddshandläggarna förstår att 
lantbrukaren behöver extra stöd. Men vi är aldrig där för att 
bedöma djurens välfärd, säger Tina Rudolphson, som föder 
upp köttdjur och är kontaktperson för Uppsala län i LRF 
Mälardalens omsorgsgrupp. 

Att vara extra ögon och öron är en viktig uppgift.
– Är du stressad tar du till dig sämre av den information 

du får. Vi försöker underlätta kommunikationen mellan 
lantbrukare och tjänstemän.

Några tecken på tjänstemannaaktivism har inte Tina 
Rudolphson noterat. 

– Jag kan inte säga att jag ser det inom djurskyddet och 
lantbruket på länsstyrelsen i Uppsala. Där emot vet jag ju att 
det finns i andra delar av Sverige, säger hon. 

Hon nämner en skogsbiolog på länsstyrelsen i Dalarna 
och en jurist på Kammarkollegiet, som blivit omskrivna i 
lantbrukspressen eftersom de varit aktiva för naturskyddet 
inom områden de bevakar. 

– Sedan har vi ju en tendens att, om det så bara är en el-
ler två eller tre, låta det påverka attityden mot tjänstemän i 
övrigt. Det gör att man alltid blir orolig att det ska finnas 
en dold agenda även hos andra, säger Tina Rudolphson.

Börge Nilsson

”Vi kommer om det 
behövs extra stöd”


