
Värdena i tjänstemannens vardag

En utredning om nuläget för tjänstemannaetiken

Sammanfattning

Målet med statsförvaltningens värdeprocess är att uppnå en hög etisk nivå för statsförvaltningen.
Denna process har emellertid förverkligats på olika sätt inom statens verksamhetsenheter. Nivån för
tjänstemannaetiken bestäms av hur väl värdena styr tjänstemännens vardagliga verksamhet.
Gemensamma handlingsprinciper bidrar också till en enhetlig verksamhetskultur inom
statsförvaltningen.

I utredningen granskades hur statsförvaltningens gemensamma och verksamhetsenheternas egna
värden återspeglas i tjänstemännens vardag, och om det skett några förändringar i värdena och de
etiska principerna jämfört med tidigare undersökningar som gällt tjänstemannaetiken och värdena.
Det empiriska materialet insamlades via en postenkät, som skickades till samtliga ministerier samt
ämbetsverk och inrättningar inom deras förvaltningsområden, sammanlagt 177 verksamhetsenheter
inom centralförvaltningen. Det empiriska materialet analyserades i huvudsak med hjälp av
beskrivande statistiska analysmetoder.

Utredningen visade att statsförvaltningens värden förändrats något jämfört med tidigare
undersökningar. Statsförvaltningens traditionella värden - laglighet, rättvishet och opartiskhet - har
slagit rot djupt i tjänstemannaverksamheten, vilket möjliggör förstärkandet av nya värden - pålitlighet,
kvalitet och expertis, öppenhet, jämlikhet. Verksamhetsenheterna har gjort stora framsteg med sitt
värdearbete, men det finns fortfarande mycket att göra. Ledandet är fortfarande det viktigaste sättet
att uppmuntra tjänstemännen till värdeenlig verksamhet.

Resultaten visar att tjänstemannaetiken inte kan utvecklas enbart med lagstiftningsmässiga medel,
utan man behöver dessutom allt öppnare diskussion i vardagliga situationer, förstärkt samarbete,
inskolning och utbildning. På så sätt kan man även möta utmaningen med generationsväxlingar och
överförande av ansvar. Uppnåendet av en enhetlig verksamhetskultur bör vara en kraftig målsättning,
ty den hjälper både att öka på förutsägbarheten hos tjänstemännens verksamhet och att förstärka
statsförvaltningens stabilitet och ställning i en föränderlig samhällelig omgivning.
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