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A never ending story
Statligt värdegrundsarbete – ständig 
omorganisering eller beständigt strävande?

Lena Marcusson*

1. När HG griper in

När HG Axberger var justitieombudsman märktes tydligt hans 
engagemang för rättsstaten och dess principer. Inte minst var han 
noga med att åberopa regeringsformens objektivitetsprincip i RF 
1:9 vid granskningen av den offentliga förvaltningens mångskif-
tande verksamhet. Men det är inte bara i JO-rollen som han har 
hävdat betydelsen av RF 1:9 och andra rättsstatliga principer. I olika 
granskningsuppdrag har han understrukit vikten av att principerna 
för rekrytering i staten respekteras, och han har varit en av de juris-
ter som mest aktivt och med positivt intresse stött arbetet med den 
gemensamma värdegrunden för de statsanställda och bistått med 
föredrag och utbildningsinsatser. Även i dessa sammanhang har han 
alltid betonat att saklighet, opartiskhet och likhet inför lagen måste 
vara grundläggande vid utförandet av offentliga arbetsuppgifter. 
Hans insatser som kunskapsspridare och engagerad granskare på 
detta område är av stor betydelse.

Vad innebär då värdegrundsarbete? I vilka former kan eller bör 
det bedrivas i vår tid? Och behövs det utöver sådant arbete nya refor-
mer för att stärka värdegrunden i statsförvaltningen? Jag ska här söka 
ge några tentativa svar på dessa frågor, bland annat utifrån mina 
erfarenheter av det arbete som utfördes av den s.k. Värdegrunds-
delegationen i Regeringskansliet åren 2013 till 2016. En närmare 
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beskrivning av delegationens arbete och våra slutsatser och rekom-
mendationer återfinns i delegationens slutrapport.1

2. Bedrivande av värdegrundsarbete i staten

Betydelsen av en gemensam värdegrund för statsanställda är något 
som observerats under lång tid men under olika benämningar. Ofta 
talas det i samband med beskrivningar av den svenska förvaltnings-
modellen med självständigt rättsligt beslutsfattande, skilt från poli-
tiska överväganden, om ämbetsmannaidealet och om vikten av oväld 
och integritet i den offentliga tjänsteutövningen. Inte sällan omtalas 
ämbetsmannaetiken som något som försvagats eller gått förlorat. I 
den allmänna debatten beklagas att det straffrättsliga ämbetsmanna-
ansvaret har försvunnit. Detta är dock, som jag återkommer till, en 
sanning med modifikation.

När breda förvaltningspolitiska utredningar genomförts, har en 
av konklusionerna flera gånger varit att det krävs insatser för att 
stärka den offentliga förvaltningens förmåga att upprätthålla rätts-
statliga och etiska principer. Förvaltningspolitiska kommissionen 
rekommenderade i sitt slutbetänkande 19972 regeringen att genom-
föra kunskapshöjande aktiviteter utifrån begreppet offentligt etos. 
Kommissionen stödde sig bland annat på Lennart Lundquists arbe-
ten, där känslan för det gemensamma bästa lyfts fram som en central 
del i ett offentligt etos.3 Kommissionen underströk vikten av att 
förvaltningskulturen vårdas hos myndigheterna och att de centrala 
värderingarna och förhållningssätten, såsom saklighet, objektivitet, 
rättssäkerhet och lojalitet mot överordnade mål, alltid hålls levande. 
I slutbetänkandet ägnades också en hel del utrymme åt en diskussion 
om utbildningssatsningar och kompetenshöjande åtgärder generellt 
i statsförvaltningen. Det föreslogs att regeringen skulle inrätta en 
förvaltningsakademi för att främja förvaltningens utveckling med 
stöd av forskning och att regeringen skulle följa myndigheternas 
arbete med utbildning noga. Samtidigt var det tydligt att kommis-

1 Att säkerställa en god statsförvaltning. Värdegrundsdelegationens slutrapport. 
Regeringskansliet 2016.

2 SOU 1997:57. I medborgarnas tjänst. En samlad förvaltningspolitik för staten. 
Slutbetänkande av Förvaltningspolitiska kommissionen.

3 Se bl.a. Lundquist, Lennart: SOU 1997:28. I demokratins tjänst. Statstjänstemän-
nens roll och vårt offentliga etos. Rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen.
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sionen såg myndigheternas eget ansvar som centralt och menade att 
regeringen inte skulle ägna sig åt en direkt styrning inom området.4

Förslagen ledde till att regeringen inrättade myndigheten Sta-
tens kvalitets- och kompetensråd (KKR) för att utveckla och sprida 
former för arbete med kvalitet inom statsförvaltningen och främja 
arbetet med utbildningsinsatser och kompetensutveckling. KKR 
hade enligt sin instruktion följande uppdrag:

•  initiera samverkan mellan myndigheter i frågor om kvalitet och 
kompetens i syfte att utveckla metoder och tekniker,

•  ta fram underlag för att stödja den statliga förvaltningen i arbetet 
med att skaffa, utveckla och behålla rätt kompetens,

•  förmedla grundläggande förvaltningsutbildningar,
•  utveckla, stödja och förmedla utvecklingsprogram för chefer och 

andra personer med strategiska uppgifter,
•  uppmärksamma och förmedla statsförvaltningens krav på högskolor-

nas reguljära utbildning,
•  stimulera forskning och utbildning om statlig verksamhet och dess 

bidrag till samhällsutvecklingen, samt
•  verka för en god förvaltningskultur och etik hos de statliga myndig-

heterna.5

2006 var det dags för nedläggning av KKR och ett nytt initiativ. 
Regeringen inrättade myndigheten Verket för förvaltningsutveck-
ling (Verva), som arbetade fram till och med 2008. Verket hade inget 
tydligt uppdrag vad gäller värdegrundsarbete. Man skulle bland 
annat:

•  följa och analysera kompetensförsörjningen i statsförvaltningen,
•  stödja och utveckla arbetet med den strategiska kompetensförsörj-

ningen i statsförvaltningen,
•  förmedla eller erbjuda utbildningar inom sitt verksamhetsområde 

och bidra till framtagandet av utbildningar för enskilda myndigheter 
och

4 SOU 1997:57. I medborgarnas tjänst. En samlad förvaltningspolitik för staten. 
Slutbetänkande av Förvaltningspolitiska kommissionen, s. 145 ff.

5 Förordning (1998:1647) med instruktion för Statens kvalitets- och kompetensråd.
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•  erbjuda myndigheter stöd i arbetet med att utveckla verksamheten 
genom att utveckla och tillhandahålla metoder och riktlinjer för över-
gripande frågor om organisering och styrning av statsförvaltningen.6

Förvaltningskommittén i sin tur menade att kunskaperna om de 
rättsliga principerna för statsförvaltningen inte var tillräckliga, och 
att de dels borde återges i en särskild lag, dels vara utgångspunkt 
för nya utbildningssatsningar.7 Regeringens grundläggande ansvar 
i fråga om förvaltningskultur och utbildning betonades starkt av 
kommittén, i viss kontrast till hur Förvaltningspolitiska kommissio-
nen valt att uttrycka sig. Kommitténs förslag på dessa områden löd 
sammanfattningsvis:

”I en lag om statlig förvaltning erinras om vissa gemensamma förut-
sättningar för all statlig verksamhet som iakttagande av opartiskhet 
och saklighet samt att en gemensam värdegrund är utgångspunkt 
för arbetet i den statliga förvaltningen. Regeringen utformar den 
gemensamma värdegrunden för alla anställda i statsförvaltningen. 
Regeringen ger cheferna för de statliga förvaltningsmyndigheterna i 
uppdrag att se till att myndighetens anställda är väl förtrogna med 
den gemensamma värdegrunden. Den gemensamma värdegrunden 
bör dessutom ingå i varje nyanställd statstjänstemans introduktions-
utbildning. Regeringen ger cheferna för de statliga förvaltningsmyn-
digheterna i uppdrag att vid behov och som ett komplement även 
utforma en myndighetsanpassad värdegrund.”8

Efter att kommittén i sitt betänkande konstaterat att det rättsliga 
materialet fanns på plats men behövde tydliggöras och sammanfat-
tas översiktligt, lät Regeringskansliet dåvarande rådmannen Gunilla 
Robertsson utföra en sådan sammanställning, som sedan publicera-
des 2009 av den nya myndigheten Kompetensrådet för utveckling i 
staten (Krus).9 Denna myndighet hade enligt sin instruktion bland 
annat till uppgift att bistå regeringen i frågor som rör den strate-
giska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen och på uppdrag 
av regeringen genomföra projekt som syftar till ökad kunskap i stats-

6 Förordning (2007:825) med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling.
7 SOU 2008:118. Styra och ställa – förslag till en effektivare statsförvaltning.
8 SOU 2008:118. Styra och ställa – förslag till en effektivare statsförvaltning, s. 169 ff.
9 Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda, 2009. En uppdatering av 

skriften gjordes 2013 på uppdrag av Värdegrundsdelegationen.
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förvaltningen inom områden som är prioriterade för den strategiska 
kompetensförsörjningen och att anordna utbildningar i ämnen som 
rörde EU.10

Krus fick också ett särskilt uppdrag att arbeta med bland annat 
det som nu benämndes den gemensamma värdegrunden för de stats-
anställda. Regeringen beslutade att ett två-årigt projekt om offentlig 
etos skulle utföras. Krus blev dock inte särskilt långlivad. Myndig-
heten lades ner 2011 och därefter fanns en viss villrådighet (eller 
likgiltighet) inför hur den gemensamma värdegrunden skulle leva 
vidare.

Värdegrundsdelegationen, som så småningom skulle fortsätta 
Krus-arbetet, var ett redan från början tidsbegränsat projekt i Reger-
ingskansliet, först inom socialdepartementet och efter regeringsskif-
tet 2014 överflyttat till finansdepartementet. Arbetet leddes av en av 
regeringen utsedd delegation på tio ledamöter, med mig som ordfö-
rande och med ett litet kansli. Vi formulerade fyra huvuduppgifter:

•  stärka kunskapen om den gemensamma värdegrunden för statsan-
ställda,

•  främja ett utvecklande av service till och bemötande av allmänheten 
som stärker förtroende för statsförvaltningen,

•  främja en kultur som förebygger korruption, och
•  inhämta och sprida forskningsrön och erfarenhetsbaserad kunskap 

om värdegrund och värdegrundsarbete.

Vi tog oss vid sidan av de aktiviteter som ålagts delegationen även an 
uppgiften att fundera över i vilka former värdegrundsarbetet fortsatt 
borde bedrivas.11 Vårt förslag, att Statskontoret borde få ett särskilt 
uppdrag av regeringen att långsiktigt ägna sig åt värdegrundsarbete 
som stöd till myndigheterna, anammades och det blev därmed en 
viss kontinuitet i arbetet, då Statskontoret redan direkt från och med 
2017 fick till uppgift att främja och samordna arbetet för en god 
förvaltningskultur i staten. Statskontoret anger att en god förvalt-

10 Se förordning (2008:1085) med instruktion för Kompetensrådet för utveckling i 
staten.

11 För en mer omfattande redogörelse om utvecklingen och våra resonemang kring 
organiseringen, se Att säkerställa en god statsförvaltning. Värdegrundsdelegatio-
nens slutrapport, s. 37 ff. Där redovisas också olika källor till redogörelsen.
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ningskultur är de värderingar och förhållningssätt som vilar på den 
statliga värdegrundens principer.12

I de direktiv som utgått från regeringen till de olika aktörerna som 
avlöst varandra återfinns ofta en formulering om att det arbete som 
nu inleds ska bygga på tidigare erfarenheter av liknande initiativ. 
Men det är påfallande att regeringsmakten haft svårt att bestämma 
sig för i vilka former arbetet ska bedrivas. Inte minst former för 
utbildningsinsatser och kunskapsutveckling har varit kontroversi-
ella. En annan kontroversiell fråga är hur staten ska förhålla sig till 
de kommunala verksamheterna, som ju i stor utsträckning består av 
nationellt reglerade uppgifter. Det som formulerats som den gemen-
samma värdegrunden för de statsanställda är rättsliga principer som 
i lika hög grad gäller i kommunal verksamhet som skola, vård m.m. 
Vad som är omtvistat är hur långt staten kan blanda sig i kommu-
nernas sätt att organisera sitt arbete. Det statliga värdegrundsarbetet 
och insatserna mot korruption utgår från att kommunerna själva tar 
ansvaret.

Av Statskontorets sätt att uttrycka uppdraget framgår att den 
statliga värdegrunden som begrepp lever vidare, samtidigt som man 
lanserar målsättningen om en god förvaltningskultur. På det sättet 
kan man sammanfoga de principer som gäller hela den offentliga 
verksamheten med de mer specifika kraven som tar sikte på för-
valtningens arbete, och man anknyter också till vad som i den nya 
förvaltningslagen som trädde i kraft den 1 juli 2018 kallas grunderna 
för god förvaltning, bestämmelser som alltså gäller i lika mån för 
kommunal som statlig förvaltning.13

Alla dessa ord, offentligt etos, värdegrund, god förvaltningskul-
tur, och alla dessa olika försök med organisering, särskild myndig-
het, projekt, uppdrag till redan existerande myndighet, antyder 
onekligen att uppgiften är svår att ringa in och att det inte finns ett 
enda bästa sätt att utforma arbetet. Det har i vår förvaltningsapparat 
inte varit självklart att regeringen ska ålägga alla myndigheter att 
arbeta med värdegrundsfrågor och att t.ex. en introduktionsutbild-
ning obligatoriskt ska anordnas av varje myndighet. Det har hävdats 
att sådana frågor hör till de arbetsgivaruppgifter som varje myn-
dighet själv bör få bestämma om, med hänsyn till myndigheternas 

12 Se även Statskontorets publikation Den statliga värdegrunden – professionella vär-
deringar för en god förvaltningskultur.

13 Se förvaltningslagen (2017:900), 5–8 §§.
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skiftande uppgifter och storlek. Det är dessutom inte givet hur man 
ska gå tillväga för att ”förstärka kunskaperna om och främja myn-
digheternas arbete med den gemensamma värdegrunden”, vilket 
var Värde grundsdelegationens korta sammanfattning av uppdraget. 
Inte heller finns det någon säker kunskap om hur en god förvalt-
ningskultur kan uppstå eller bevaras inom den offentliga förvalt-
ningen. Behövs det ett arbete som på något sätt styrs enhetligt och 
hur bör i så fall ett sådant arbete genomföras?

3. Vad är värdegrundsarbete?

Skriften Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda – 
grundläggande rättsliga principer är tänkt att vara ett stöd för myn-
digheterna i utvecklingen av en god förvaltningskultur. Som en sam-
manfattning av de rättsliga grunderna formuleras sex principer, vilka 
anknyter till eller utgör bestämmelser i regeringsformen och andra 
rättsliga normer för statsförvaltningen eller snarare för all offentlig 
förvaltning. Principerna som återges och beskrivs närmare i skriften 
är:

•  Demokrati
•  Legalitet
•  Objektivitet
•  Fri åsiktsbildning
•  Respekt för lika värde, frihet och värdighet
•  Effektivitet och service

Som framgår av skriften är dessa principer delvis understödda av 
omfattande regelverk. Objektivitetsprincipen stöds t.ex. av regler 
om jäv och bisysslor och under den kortfattade rubriken fri åsikts-
bildning redovisas både de konstitutionella principerna om yttran-
defrihet och rätt att ta del av allmänna handlingar och lagstiftningen 
kring offentlighet och sekretess.

Värdegrundsarbetet i staten är en uppgift för varje myndighet, 
men arbetet behöver anpassas och läggas upp utifrån de olika verk-
samheternas villkor. En oumbärlig ingrediens i arbetet är förstås 
att se till att de anställda får tillräckliga kunskaper om principerna. 
Denna kunskap måste sedan bli en del av det dagliga arbetet och av 
kompetensutvecklingen. För att en god kultur ska kunna upprättas 
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och leva vidare inom en organisation krävs en tydlig hållning från 
ledningen. De instrument som används, styrdokument, medarbe-
tarsamtal, arbetsgrupper etc., bör helst anknyta till myndighetens 
ordinarie arbete och ses som en integrerad del av detta, inte som fri-
stående aktiviteter. Värdegrundsarbetet ska alltså inte uppfattas som 
en tillfällig uppgift. När myndigheter, vilket ibland uppmuntras av 
regeringen, formulerar och arbetar med egna värdeord, är det viktigt 
att dessa betraktas som komplement och inte får utformningen av 
omskrivningar av värdegrundsprinciperna.

När arbetet tydligt anknyts till de existerande gemensamma rätts-
liga grunderna för förvaltningens arbete, blir det uppenbart att det 
inte är fråga om att stödja sig på de enskilda anställdas privata moral-
uppfattningar. Det som ska utvecklas är en professionell kunskap 
och känsla för vad arbetet i offentlig förvaltning innebär och kräver. 
Sedan ska man inte blunda för att det i särskilda situationer uppstår 
konflikter, ibland mellan de samtidiga kraven på den individuella 
integriteten och på lojalitet med arbetsgivaren, ibland när de olika 
principerna kolliderar i enskilda fall, och att detta i sin tur kan leda 
till att den privata eller personliga moralen utmanas.

Att begagna termen värdegrund för detta arbete har haft både 
för- och nackdelar. Termen anknyter till en sentida trend i olika 
organisationer och har blivit så populär att allt från ideella fören-
ingar och skolor till stora kommersiella företag använder sig av 
den. När myndighetsföreträdare som råkat i trångmål hänvisar till 
sitt trägna värdegrundsarbete i stället för att försöka förklara hur 
misstagen kunnat ske, är det kanske inte underligt att värdegrund 
och värdegrundsarbete i staten kan framstå som något tvivelaktigt, 
ett slags dimridå. Kärt barn har många namn, men i detta fall bör 
man vara noga med att ange vad tjänstemannaetiken, värdegrunden 
eller den goda förvaltningskulturen vilar på, nämligen de rättsliga 
principerna för hur offentlig förvaltning ska bedrivas och en god 
förvaltning skapas. Dessa rättsliga principer innefattar grundläg-
gande värderingar som de offentligt anställda måste vara medvetna 
om, värderingar som uttrycks i bland annat regeringsformens första 
kapitel, 1, 2 och 9 §§. Lagstiftning och rättstillämpning får inte ses 
som bara en fråga om teknik utan har alltid sin utgångspunkt i rätts-
ordningen och grundlagen. Den gemensamma värdegrunden är en 
del av den svenska konstitutionella traditionen och europeiska och 
internationella rättsprinciper.
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4.  Erfarenheter av Värdegrundsdelegationens 
verksamhet

En god myndighetskultur skapas av varje enskild myndighet och 
anpassas till de uppdrag myndigheten har. Myndighetskulturen är 
ett ansvar för ledningen att värna, stötta och utveckla i samspelet 
med de anställda. Vad ledningen gör och hur man uttrycker myn-
dighetens uppdrag och förväntningarna på det arbete som ska utfö-
ras, är avgörande. En annan viktig faktor består av den samlade erfa-
renhet och kunskap som skickliga och vana medarbetare har med 
sig. Inte minst när en myndighet ska nyanställa bör man beakta 
betydelsen av det som ibland kallas beprövad erfarenhet som en av 
flera viktiga kännetecken på en god medarbetare. För att tillägna sig 
ett professionellt förhållningssätt som statstjänsteman behöver man 
förebilder, erfarna anställda att diskutera med och iaktta. Förvalt-
ningskunskap får inte underskattas i detta sammanhang.

Introduktion och fortsatt utbildning under anställningstiden har 
blivit allt viktigare i den statsförvaltning som i dag präglas av att ett 
flertal olika yrkesgrupper finns representerade och att en anställning 
i staten inte längre ses som ett sammanhängande livslångt förhål-
lande. Både chefer och anställda har med sig synsätt från andra verk-
samheter, vilket i sig är en styrka men också innebär utmaningar. 
Kunskapen om den offentliga förvaltningens förutsättningar är 
nödvändig men räcker inte. Kunskaperna ska komma till använd-
ning och prägla det dagliga arbetet med handläggning och faktiska 
åtgärder.

Även om myndigheterna själva alltså måste ha ansvaret för det 
huvudsakliga arbetet, behövs också samverkan mellan myndighe-
terna och ett övergripande ansvarstagande från regeringen. Frågan 
är på vilket sätt detta bör göras.

5. Våra förslag

Värdegrundsdelegationen sammanfattade i sin slutrapport erfaren-
heterna av värdegrundsarbetet och gav rekommendationer till fort-
satt arbete. Bland annat föreslog vi att de olika samverkansaktivi-
teterna, nätverk och andra mötesformer skulle ges förutsättningar 
att fortleva för att stödja myndigheternas arbete. Det behövs i hög 
grad erfarenhetsutbyte och samarbete inom myndighetsvärlden. 
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Vi underströk också sambandet mellan å ena sidan arbete med att 
bekämpa korruption, å andra sidan främjandet av jämställdhet och 
mänskliga rättigheter. Värdegrundsarbetet bör i hög grad betona 
dessa samband.

Den mest konkreta åtgärd vi föreslog var att myndigheternas 
introduktionsutbildningar bör bli obligatoriska och att regeringen 
säkerställer att introduktionen utgår från den statliga gemensamma 
värdegrunden. Vidare bör regeringens introduktionssamtal med 
nya generaldirektörer och de gemensamma introduktionsdagarna 
för dessa bli obligatoriska och innehålla inslag om god förvaltnings-
kultur. För att regeringen ska kunna följa upp arbetet föreslog vi att 
myndigheterna ska få i uppdrag att i sina strategiska styrdokument 
redovisa hur värdegrundsarbetet bedrivs och att regeringen ska upp-
märksamma detta i den årliga myndighetsdialogen. Slutligen före-
slog vi som redan framgått att Statskontoret skulle få ansvaret att 
föra det myndighetsgemensamma arbetet vidare.

6.  Hur ska regeringen kunna försäkra sig om  
ett effektivt värdegrundsarbete?

Det kan tyckas att våra förslag var ganska modesta och inte särskilt 
originella. Som jag redan konstaterat placerades ansvaret på Stats-
kontoret redan i samband med att delegationen avslutade sitt arbete. 
Förslaget om obligatoriska utbildningar fick däremot ett ljummare 
mottagande. Det var först när riksdagen genom ett initiativ från 
Konstitutionsutskottet14 tog upp frågan som det började hända 
något. Regeringen gav, först i år (2019), Statskontoret i uppdrag 
att kartlägga och analysera existerande statliga introduktionsutbild-
ningar. Eftersom de flesta myndigheter inklusive Regeringskansliet 
genomför utbildningsinsatser på olika nivåer, kan det tänkas att det 
har bedömts som tillräckligt. Men ett obligatoriskt krav från rege-
ringen skulle ändå betyda att regeringen tar ett tydligare ansvar inför 
myndigheterna. Regeringskansliet har en nyckelroll och arbetet där, 
även i värdegrundsfrågor, borde kunna vara ett föredöme för övriga 
myndigheter. I Regeringskansliet finns en särskild utmaning, efter-
som mötet mellan politik och förvaltning är tydligare och känsligare 

14 Se KU:s betänkande 2017/18:KU37 och riksdagsskrivelsen 2017/18:s. 229–230.
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där än i förvaltningen i övrigt. Det har hävdats att Regeringskansliet 
inte bara är en politisk styrd organisation utan en alltigenom politisk 
organisation.15 Om detta skulle visa sig vara en empiriskt korrekt 
iakttagelse, är det enligt min mening allvarligt. Man har i så fall 
bortsett från tjänstemännens dubbla lojalitet, dels mot regeringen, 
dels mot rättsordningen. Då kan det också bli svårt att förverkliga 
en gemensam värdegrund i praktiken.

Den utveckling av s.k. tillitsbaserad styrning som skett inom den 
offentliga förvaltningen under de senaste åren bör också kopplas till 
värdegrundsarbete och utbildningsinsatser. Även om vi inte har en 
särskild förvaltningsutbildning för statstjänstemän, kan man i pro-
fessionsutbildningarna anknyta till vad som förväntas i olika yrkes-
roller, t.ex. i rollen som kommunjurist, landstingsanställd läkare eller 
internrevisor i staten. Att från regeringens sida uppställa särskilda 
återrapporteringskrav i anslutning till olika prestationsmått är där-
emot kanske inte är det bästa sättet att bygga tillitsstyrd myndighets-
verksamhet. Men i myndighetsdialoger kan t.ex. uppmärksammas 
hur myndigheterna genomför rekryteringar eller arbetar med frågor 
om hur allmänheten bemöts. På så sätt blir också den gemensamma 
värdegrunden en integrerad del i att skapa en god förvaltningskul-
tur. Arbetet ska ske på varje myndighet, men regeringen tar ansvar 
genom denna form av uppföljning och genom att visa uthållighet 
i stödet till Statskontoret så att den nuvarande organisationen för 
värdegrundsarbetet inte bara blir ytterligare en i raden av mer eller 
mindre tillfälliga organisationsmodeller.

7. Statstjänstemännens ställning och ansvar

När nya skandaler, oegentligheter och felsteg avslöjats i den offent-
liga förvaltningen, ropas det ofta efter ett återinförande av ämbets-
manna-ansvaret, dvs. ett straffrättsligt ansvar för fel i samband med 
tjänsteutövningen. De s.k. ämbetsbrotten avskaffades 1976 vid en 
omfattande ny reglering av arbetsrätten, men det innebär inte att det 
är påföljdsfritt för en statsanställd att bryta mot regler och lagar. Dels 
finns straffrättsliga bestämmelser i brottsbalken om tjänsteansvar och 

15 Se bl.a. Lena Noreland: Laga efter läge. Statsråds föreställningar om styrning i 
Regeringskansliet, s. 17 ff. och där angivna källor.
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andra brott i offentlig ställning16, dels stadgas i lagen om offentlig 
anställning om disciplinansvar.17 Frågor om uppsägning och avske-
dande regleras i huvudsak i lagen om anställningsskydd, men för en 
del arbetstagare, främst de som är anställda genom beslut av rege-
ringen, finns särskilda regler om disciplinansvar och åtals anmälan, 
men också om avskedande och om beslut om avstängning.18

Ett strängare system för rättsligt tjänsteansvar efterfrågas alltså 
då och då. Även Förvaltningspolitiska kommissionen pekade på 
behovet av en översyn av reformerna av tjänsteansvaret och det kan 
ifrågasättas om begränsningen av tjänstefelsansvaret enligt BrB till 
gärningar som skett vid myndighetsutövning bör behållas. Även dis-
ciplinansvarets utformning för statsanställda och dess relation till 
den allmänna arbetsrättsliga regleringen kan behöva ses över. Detta 
kan dock knappast ses som avgörande för hur statstjänstemanna-
etiken kan bevaras och stärkas.

8. Sammanfattning

Regeringen har ett övergripande ansvar för att statsförvaltningen 
lever upp till grundlagsfästa och lagfästa principer och bestämmelser 
och för att den offentliga makten utövas under lagarna. De särskilda 
förutsättningarna i svensk statsförvaltning med fristående myndig-
heter och delegerat arbetsgivaransvar ändrar inte detta övergripande 
ansvar. Ansvaret gäller för varje regering och är en permanent upp-
gift oberoende av politisk växling vid makten. Arbetet med att stärka 
kunskaperna om värdegrunden och främja myndigheternas arbete 
med den måste därmed vara uthålligt och långsiktigt. Det är resurs-
slöseri att inte ta vara på tidigare erfarenheter och kunskaper om 
statstjänstemannarollen.

Behovet av att arbeta med värdegrundsfrågorna är stort och kan 
förväntas bli än mer betydelsefullt i framtiden. Det hänger bland 
annat ihop med:

•  arbetet mot korruption,
•  mänskliga rättigheter

16 Brottsbalken (1962:700) 20 kap. Om tjänstefel m.m.
17 Lagen (1994:260) om offentlig anställning, LOA. 14–21 §§.
18 LOA 32–36 §§.



A never ending story

353

•  ett mångkulturellt samhälle, där det gemensamma måste synliggöras 
och stärkas i samhällsarbetet och

•  miljö- och klimatutmaningarnas krav på gemensamma ansträng-
ningar.

En förvaltning som präglas av tillit till professionalism och en diffe-
rentierad myndighetsstruktur med ett antal stora och ett flertal gan-
ska små myndigheter måste ha en gemensam grund. Förvaltningen 
ska vara värdebaserad. Värdegrundsarbete har en stark koppling till 
frågan om utbildning inom statsförvaltningen. En organisation för 
värdegrundsarbete har en roll i att medverka i utbildningar och i 
beställning/utformning av program för utbildningar.

Slutligen vill jag på nytt understryka att den gemensamma värde-
grunden för de statsanställda innehåller principer som i allt väsent-
ligt gäller hela den offentliga sektorn. En organisation för arbetet 
från statens sida bör därför ha till uppgift att aktivt arbeta tillsam-
mans med kommunernas företrädare för att främja värdegrunds-
arbetet också i kommuner, regioner och landsting.




