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demokratinsI tjänst

Lennart Lundquist

Författaren professor i statsvetenskapär vid Lunds universitet
med inriktning offentlig förvaltning. forskningHans är
huvudsakligen inriktad förvaltningens idémässiga sida, och
han har tidigare behandlat frågoräven förvaltningensom
relation till demokrati och till etik.





Förord

Förvaltningspolitiska kommissionen har i uppgift analyseraatt
nuvarande former för organisation och styrning statligom av

förvaltning och verksamhet ändamålsenliga och lämnaär
synpunkter hur det långsiktiga arbetet med strukturför-
ändringar förvaltningen bör bedrivas. Dir: 1995:93

ledSom i arbetet har kommissionen lämnat uppdragett ut att
utarbeta underlag för ställningstaganden i antal delfrågor.ett

Uppdragen redovisas i i vissa fall publicerasrapporter som
innan kommissionens betänkande lämnas i månads-separat

/skiftet april. Avsikten härmed tillfälle till debattär attmars ge
kan tjäna till ledning för kommissionens arbete.som

behandlarDenna statstjänstemannarollen, dess bety-rapport
delse och innebörd i dag, och behovet offentligtett etos.av
Författaren själv för innehållet.ansvarar

Stockholm i februari 1997

Sten Wickbom
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Frågor kring ämbetsmannarollen

framställning diskussionsinläggavseddDenna är utgöraatt ett
ärnbetsmannarollen i offentlig verksamhet västdemokratiniom

förhållandenmed tyngdpunkt svenska skriven iDen är
polemik med för tillfället inriktningdominerandeen som
brukar kallas ekonomismen, och ambitionen föra fram deär att
värden specifika för det offentliga.ärsom

Med social roll, såsom ämbetsmannarollen, deen avses
förväntningar samhällets alla rollinneha-aktörer harsom

vilka rättigheter och skyldigheter han har och vilkavaren:
beteenden, beslut och åtgärder har förvänta sigrätt att attman
från honom.

problem bestämma förväntningar skaEtt är att vems som
Ärkonstituera ämbetsmannarollen. det medborgarnas,

chefemas eller politikernas förväntningar, för välja baraatt
några tänkbara fall ska rekonstruera rollen utifrån de kravjag

ställs vad kan kallas Went/äga i vilket helavårt etossom somav
samlade.samhällets krav är

offentligtBegreppet inte okontroversiellt. finnsDetäretos
under den beteckningen någotinte sammanställt i särskilt

dokument måste rekonstrueras utifrån många olika källor.utan
Effekten begreppet svårt precisera. Enklastärär äratt att att

dynamisktuppfatta det underlag för allmänettsom en
diskussion ständigt och dess innehåll.prövar omprövarsom

offentligaVårt omfattar synnerligen bredetos en upp-
sättning värden. Genom använda det för rekonstruk-tionenatt

ämbetsmannarollen understryker det ställs många,jag attav
komplicerade, mångtydiga och ibland motsägelsefullat.o.m.
krav ämbetsmannen, och dessa låter sig inte sammanfattas i
någon enkel formel. Vårt offentliga måste ietos ettses
dynamiskt perspektiv. Vad kort sikt kan uppfattassom som
motsägelser kan måhända ofta lösas i längre tids-ettupp
perspektiv.

Beteckningarna tjänsteman och ämbetsman används i stort
Med ämbetsman markeras det ärsett synonymt. termen att

frågan högre ellertjänsteman medtjänstemanom en en
självständiga uppgifter. ska begreppenDet tjänstnoteras att

1 Framställningen på någrabygger till betydande del minaav egna
arbeten Lundquist 1988,1991a,1991b,1992,1993a,1993b,1994.
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revideringenvid dentagits bortoch tjänsteman senaste av
anställningmedochoffentlig anställning 1994Lagen ersattsom

1996:112.arbetstagare Sjölundrespektive

i välfärdsstaten1.1 Förvaltningens position

har förvalt-offentliga sektorn har vuxitEfter hand densom
vilketallt viktigare roll,fåttningen och ämbetsmännen en

följer utvecklingen.uppmärksamt Detnödvändiggör äratt
rimligtförmodligen aldrig varitlängre och harinte att

för politikernaspolitik till områdetbegreppetbegränsa
verksamhet bedrivspolitiskadagensaktiviteter. Merparten av

offentliga förvaltningen.ämbetsmän i denav
endast imassmediernadetta någotDessvärre är som

politikrapporteringutsträckning förstått.begränsad Deras
uttalan-deras förslag ochmestadels politiker ochhandlar om

utvecklasderassammanfattningsvisden, Därutöverprat.om
tväloperainte sällan till slagsrapporteringenden politiska ett

det faktiskapolitikernas Omfokuserar personer.som
fårderas effekter,politiska åtgärderna ochdvs. deskeendet,

massmedierna.mycketinte veta genom
ochlandstingensoffentlig förvaltning jagMed statens,avser

princi-anledningförvaltning. finns ingenkommunernas Det att
detIbland finnsförvaltningstyper åt.dessaskiljapiellt tre

kommunalpolitiker iochinkludera landstings-skäl attt.o.m.
Åtminstone särskiltomständigheter detförvaltningen. görtre

förvaltningen och dessoffentligabeakta denviktigt att
talar politik:verksamhet när om

denmakt ochhar betydandeFörvaltnin resenterarre° en
emokratin.i den politiskafundamen kontinuiteten Ia

den politiskaroll ispelar förvaltningenvälfärdsstaten storen
det oftastkanalla stadier. Man ärsäga attprocessens

ochbereder, lementerarambetsmän initierar, imsom
och ochPoliti kommerutvärderar de politiska besluten. er

finnsledningen,ibland sker partiskiften i samma personermen
kvar ämbetsmän under läng tid.som

ska blivid vad detFörvaltnin implementeringenavgör° aven
de politiska äroftast of entlig ämbetsmanesluten. Det somen

detbeslut åtgärder ipolitikernas praktiska övri äromsätter 1
medborgarna, företagen implementerar meosv. som

företarförvaltningen kontrollorgan. politikernaVad ärsigsom
vadnågotföga länsträn taget intressant, vetinte omsa e

förv och vilkakommer implementeringen,göratningen att vi
effekter implementeringsåtgärderna får.
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offentli harFörvaltningen den del detär mestsom° av
enskilde borgaren.omedelbar kontakt med den Ime

med klienterdirekt konfronterasdär ämbetsmännensituationer
kan den enskildes tetoch andra samhällsmedlemmar inte

kränkränkas, och demokratin kan sådanakomma att ingar1
aldrig nonchaleras.
Lundqu1st 1994:21ft

också bevakar detviktigt massmediernaSjälvfallet detär att
idock inte tillräckligt.politiska Närmastpratet". Det är

politik-vill följande värderingprovocerande syfte jag av enge
förvaltningen:rapportering inte också upptarsom

analysåtgärder vidbortse från Förvaltningen och dessAtt av
politiska problem i välfärdsstatenövergripande motsvarar att man

hela tiden låtafotbollsmatchtelevisionssänder attgenomen
TV-tzittaren hörlinjemannen.kameran följa den ena

tillbakaspringer fram ochhur Iinjemannenpublikreaktionerna, ser
då och då någonsin flagga skymtaroch markerar med samt av

arkar. baravid inkast och hömsspelarna, särskilt är
förstått och korrektinghuruvida TV-tittaren efter denna sän
fotbollsmatchen.under självakan återberätta vad skettsom

Lundquist 1994:31

det viktigtmaktpositionVid bedömningen förvaltningens ärav
skaför förvaltningensannolikheten attatt notera att agera

mycket liten.egenintresseenhetligt utifrån något slags Detär
sammanhållenförvaltningenskulle nämligen förutsätta att var

egenskapermeduppfattade sig helhet gemensammaensom
kansigoch intressen, gruppmedveten grupp somsom en

till handling,hade viljaagera och konspiratorisk gemensam
olika förvaltnings-organenoch ingetdera fallet.torde De ärvara

stället ofta knappai konkurrenter om resurser.
ämbets-enskildaFörvaltningsmakt innebär därför attsnarast

makt.eller myndighetermän utövar stor

1.2 Några för framställningenutgångspunkter

finns utgångspunkter för det följandenågra centralaDet
särskilt viktiga varför skaTre dem jagärresonemanget. av

förautveckla dem något. Redan vill injag memento:ettnu
odiskutabelt: lever iingenting självklart ochnästan är en

ochvärld mångfaldig, komplicerad, mångtydigärsom
motsägelsefull.

första det finnsutgångspunkt föreställningenEn är att
direkt nedtecknats imängder samhälle interegler i ettav som
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något dokument, ändå spelar roll för hurmen som en
människor beter sig och förväntar andra ska bete sig. Dettaatt
gäller också i förhållande till det offentliga. del kulturerI en
förväntas ämbetsmännen lagenävenatt tar emot mutor om
inte tillåter det, och många samhällsmedlemmar uppfattar
företeelsen naturlig och sitt handlande därefter.rättarsom
Dessvärre händer förtroendevalda och,det i Sverigeäven att
vågar gissa, ämbetsmän erbjuds privata företagjag mutor av -

Politik den förekommerDagens 1996.12 Det ävensept. att ett
ämbetsmannabeteende korrekt enligt lagen kanärsom
uppfattas etiskt fel medborgargrupper.storasom av

svårt föreställa offentliga längden skasig roller iDet är att att
kunna bibehålla sin legitimitet samhällsmedlemmarna inteom

vad de kan förvänta sig Problemetrollinnehavarna. ärvet attav
legitimitet enbart knyts tillinte beslut och handlingar. Sådant

ochkonstruktion, demokrati eller diktatur,systemets t.ex.som
makthavarnas auktoritet, de ämbetet, blivit valdaärvtt.ex. om
till det, det med våld eller grundvalerövrat utnämnts av
föreskrivna meriter, spelar också roll för legitimiteten.en

tänkbart alternativ till eller komplettering nedskrivnaEtt av
regler ha ständigt pågående offentlig diskussionär att en om
värdefrågor. sådant tillvägagångssätt har fördelenEtt att
aktörerna uppmärksammas den fortgående samhällsför-
ändringen. diskussionen den offentliga verksam-För att om
heten ska meningsfull samhållsmed-det nödvändigtär attvara
lemmarna har information hur ämbete bör skötas,ettom
faktiskt sköts och förutsättningarunder givna kan skötas.

andra utgångspunkt den offentliga ställerEn tjänstenär att
specifika krav inte ställs i privat Offentlig hartjänst. tjänstsom

särskild karaktär kaninte vidare appli-gör att utanen som man
vardagslivets affärsvärldenseller regler den. Typiska fallcera

Ämbetsmannenuppfattningen nepotism och öppenhet.är av
får inte sina släktingar och vid förvaltnings-vännergynna
besluten måste behandla alla lika. privat företagIutan ett ses
det ofta helt naturligt åtminstone ledningochägareattsom
favoriserar sina politiska demokratin förut-sätterDen attegna.
medborgarna har till insyn i offentligaden verk-samheten,rätt
något intet självklart för privat verksamhet. Isätt ärsom
privatlivet ha fredade för insyn frånrätt attanser oss vara
omgivningen. Offentlig verksamhet alltså någotär ånannat
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okritiskt överföra kon-privat verksamhet, och kan inteman
struktioner från området till det andra.det ena

ämbetsmannarollen måstetredje utgångspunktEn är att
kontextIsolerad från sinförstås i sin samhälleliga kontext. är

alltid måste rela-bl.a. denrollen helt obegriplig. innebärDet att
vilken denOrganisationsformtill den organisation ellerteras av

Ämbetsmannarollen antalberoendedel.är är ett stortaven
till utformningensådana former, från makronivåstatstyper

konkreta förfaranden.av

ämbetsmannarollen1.3 Några kategorier för analys av

analys-några enklastrukturera materialet ska användaFör att
tillämpasTvå analytiska distinktioner kommerinstrument. att

nämligen indelningendiskussionen ämbetsmannarollen,om
rollplan och teorityper.i respektive

Ämbetsmannarollen kan granskasVi inleder med 701401471.
ochkallar personalplanetåtminstone två delplan jagsom

jfr Bekke 1996:policyplanet et

rekryteringsgrundomfattar bl.a. ämbetsmännensPerxogzaqüarzçt°
och tiditillsatmingar eftert.ex. meriter esom examina

löne-politisk färg, befordringsgruneller eftertjänstgöring ,överordnadesefter roll och tjänstetid eller efterlonsättning
anställningstrygghetbedömnin individuella insatser samtav

hög eller

Po/igp/anet ämbetsmannarollen i den politiskaomfattar°
överordnadel politikernrelation tillt.ex.processen, i en
de reglerambetsmån och medborgarna. ingåretta soma

harämbetsmannen förvaltningsprocessen. Det är somlrs
allt aktualiseras.vårt offentliga framföråmpningen etosn av

eftersom detPolicyplanet fokus för undersökningen,utgör
detta ämbetsmannarollen huvudsakligen bestäms.är som

personalplanet betydelsefullt eftersom utformningenDock är
detta dvs. åmbetsmännenskan återverka policyplanet,av

verksamhet policyplanet, deras möjligheter och begräns-
ningar verka i rollen, påverkas konstruktionemaatt av
personalplanet.

andra distinktionen gäller för realistisk teori.Den teorigper
Ämbetsmannarollen kan studeras utifrån olika teorityper med
avseende vilka grundläggande frågor ställs och vilkensom



SOU 1997:2810

specielltteoritypervid analysen. Treanvändslogik ärsom
samhällsvetenskap:för allbetydelsefulla

NORMATIV TEORI
rätyürdzgarhur kan denämbetsmannarollen ochVad bär vara

TEORIEMPIRISK
Märklaraivkan den järxtåsämbetsmannarollen och hurVad är

KONSTRUKTIV TEORI
denoch hurämbetsmannarollen zgüpnâ:Vad kan vara

realitetenkonstruktioner.analytiska IteorityperDessa är
svårförutsägbartochkompliceratvarandrade in i sätt.ett

intenågontinghaSålunda det svårtår att manomnormer
empi-någotkartläggadet svårtempiriskt, ochkänner till är att
efter.vad ska sökainteriskt vet mangenom normermanom

båda andradedirekt beroendeteorinkonstruktivaDen är av
empirisk ochbådedet fordrasberor påteorityperna. Det att

ochrollenvad kanför frågornanormativ kunskap att varaom
ska kunna besva-förhållandenunder bestämdabur den zppnåx

konstruktivmedvetenskapligt arbetainte möjligtDet är attras.
denverkligheten och hur börhurinteteori ärvet vara.manom

med sinateoritypsärskildemellertidKonstruktiv teori utgör en
slutligadenborde denfrågor och regler. Strängt taget varaegna
striktisamhällsvetenskapliga studier,för allaambitionen men

den helt.mening saknas nästan

dispositionenoch1.4 Ijtteraturläget

behandlarvetenskapliga framställningarFinns det några som
Svenskagrannländeroch dessämbetsmannarollen i Sverige

vetenskapligaföremål försällan varithar ganskaämbetsmän
och de finnsöversiktskaraktärundersökningar är ute-somav

kvartsseklet harUnder detempiriskt inriktade.slutande senaste
monografier statstjänstemännendet publicerats två om

vilka bådaMellbourn 1979ochChristoffersson 1972et
studiefåttharförhållandena omkring Senaregäller 1970. en

material-till vilkenNorell 1989kommunaltjänstemännenav
redaninsamlingen skedde 1980.
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mycket ambitiösNorden i övrigt bör främstFör nämnas en
medLaegreid-Olsen ochten antologinorsk undersökning 1978

i Danmark,huvudsak deskriptivt syfte statstjänstemäni om
Lundquist-Ståhlberg 1983.Finland, och SverigeNorge

förhållanden liggersamtliga fall beskriver studiernaI som
Mycket har hänt sedantill tjugofem år tillbaka i tiden.femton

förändringstakten iallt snabbareoch bakgrund dendess mot av
aktuell empirisk analysdet angeläget medsamhället avenvore

ämbetsmännen.de svenska

huvudkapitel utifrån dedisponerad iFramställningen är tretre
normativa teorinTyngdpunkten läggs denteoritypema. av

utgångspunkt för de båda andradendet enkla skälet utgöratt
känd. Vi har faktiskt inteoch överraskande litedessutom är

huromfattad föreställningnågon precis och allmänt äm-om
Samtidigtoch hur den ska rälyêärdzgax.betsmannarollen bär vara

finns någon aktuellkonstatera det inte hellernödgas att
alltsåempirisk ämbetsmän, varför inteforskning svenskaom

och hurbild hur ämbetsmannarollenheller har någon klar ärav
empiriska avsnittetska ellerden fdrstâx jñr/elarax. Det utgörs av

i denansluter till allmänna utvecklingsdragproblemskisser som
offentliga sektorn.

tillämpningenkonstruktiva avsnittet diskuteras sedandetI av
i förhållandenoffentliga ämbetsmannarollenvårt justetos

skisserar,empiriska avsnittettill situationer det slag detsomav
ordningbättreoch åtgärder ska kunna åstadkomma ensom

föreslås.
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ämbetsmannarollen varaVad bör2.

negligerades normativ teori inomUnder halvsekelnästan ett
och värdenmed motiveringensamhällsforskningen att normer

dettillgängliga för vetenskaplig analys. Underinte senastevar
saknas iförändring skett, fortfarandedecenniet har vissen men

verk-både värden för den offentligaforskningsettstort om
aktiviteter.allmänhet och konkreta politiskasamheten i om

analysen blirallvarligt bl.a. för den empiriskaDetta är att
vad ska söka efter.mindre meningsfull inte vetom

fall frågorna: vadnormativa teoritypen ställer i detta bärDen
rollen räfgføärdzgax detämbetsmannarollen vara och hur kan I

fallet med ämbetsmannarollen blir analysenkonkreta en
västdemo-rekonstruktion baserad material från många

dockvårt offentligakratier. Svenskt material utgöretosom
kärnan.

inleds medden normativa teoritypenGenomgången ettav
rekonstruktionklarläggande också slagspreliminärt vånett av

värden ska präglaomfattar samtliga deqfkrzt/zgaera: somsom
verksamheten och däribland ämbetsmanna-offentligaden även

ansvarskonstruk-de grundlägganderollen. skisseras ocksåHär
politiskoch innehållet i två värdena i vårttionema, etos,av

offentlig etik, utvecklas något.demokrati och
position i rela-bestäms ämbetsmannens etiskaI nästa steg

till överordnade, lagen och samhällsmedlemmama.tion Kom-
plikationerna dessa relationer illustreras med hjälpi enav
ämbetsmannatypologi.

till specifikt offentliga värdenaTre viktiga frågor i relation de
olika aspektersedan till diskussion för belysaatttas upp av

det rättfärdigasämbetsmannarollen. Frågorna Kanär: att
illojalämbetsmannen lyda lagen och över-vägrar är mot

OrdnadeP", Vilken bör relationen till samhällsmedlemmama
vara" och prioritering professionell"Kan expertens av
kunskap rättfärdigas"

Viktningen värdena i vårt offentliga diskuterasetosav
enkel lösning.avslutningsvis kommer fram till någonutan att
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offentligaVårt2.1 etos

Ämbetsmannarollen kravutifrån deska bestämmas som
förstarollen.ställer Ett ärvårt offentligavärdena i stegetos

Genomgångenoffentligavårtrekonstrueradärför etos.att
desslagstiftningen,för detta igrundernaklargör anger

värden,någrasammansättning närmarepresenterarsamt
eftersattasärskiltetik,offentligdemokrati ochpolitisk ärsom

verksamhet.förvaltningensoch idebattenoffentligabåde i den
detochoffentligamellan vårtFörhållandet etos gemensamma

skisseras.ämbetsmännensgrunden förbästa ansvarsamt

oftnt/zggaGrunden för vån7.1 etøx

offentligaför vårtutgångspunkterfastanågraFinns det etos,
skifta från denkanfrihandsteckningdet baraeller utgör somen

makthavarnanågotandra, närtill densituationen somsomena
annatmed något jagförkasta ochhelst kan ersätta atttror

fastrelativtdet finnsfrågan måste etosettattsvaret vara
verksamheten ochoffentligadenbörrealiteteni somstyrasom

Rekonstruktionennågon.nonchaleras ärkanvidareinte utan av
isökasmåsteoffentligaför vårtunderlagetenkel dåinte etos en

källor:mängd olika

allmäntsamhällsdiskussionenfortlöpandedenI merom°
verklighetsuppfattningar.värden ochomfattade

och ilagen,tillämpningspraxisavochtillförarbetenlagen, iI-
politiska institutionerpolitiker,ledandeuttalanden osv.av

deklarationkonventioner FN:sinternationellaI typen omav°
rättigheterna.de mänskliga

officielltsamlad uppsättningNågon presenterasnormer som
således inte.har Detoffentligavårtdokumenti etosett som

lagstift-isökandet eftergoda skälfinns dock etosettatt starta
hartvångsmaktgrundlagarna. Statensfrämst dåningen,

despeciella kravdet ställtsnämligen alltid motiverat att
rollinnehavarna.offentliga

dettainnehållet ihistoria ska illustrerasvenskNågra nedslag i
medeltidshistoria finnssvenskRedan ispecifikt offentliga. en

mellanrelationenpolitikuppfattningiotvetydigt etisk synen
Politikenssamhällsmedlemmarna.makten ochden offentliga
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markeras kungaeden i Erikssonsmoraliska karaktär Magnusav
och sanninglandslag enligt vilken kungen ska "rättvisasvära att

älska och och undertrycka all vrångvisa ochstyrka, gömma
både med och med sin kungligaosanning och all orätt rätt

svenskamakt. tanke fortsättningsvis iDenna möter även
regeringsformen formulerades paragrafgrundlagar. 1720I en

och med innebörd:liknande sätt samma

Kungl. tillhörer lag, och sanning styrka, älska ochMajzt rätt att
nedtryckavrångvisa och förbjuda, avskaffa ochgömma, orättmen

försvara, freda och frälsa den med späkt och med lagensom
vill, straffa den ostyriga ochleva och vrångvisa.näpsa,men aga

kanrelatera den offentliga etiken till politikenDetta sätt att
regeringsforrnema. Motsvarandesedan följas de svenskagenom

finns års regeringsforrn, och den återkom-bestämmelse i 1772
med ungefär formuleringar i den välbekanta i§16mer samma
års regeringsform:1809

sanning styrka och befordra, vrångvisaKonungen bör ochrätt
och hindra och förbjuda, fördärva eller fördärva låta,orätt ingen
till liv, personlig frihet och väl färd, han lagliära, utan att en
förvunnen och dömd och ingen avhända eller avhän låtaär, a

inågotgods, löst eller fast, rannsakning och dom, denutan
föreskriva; ingens fred ining, Sveriges lag och laga stadgaror

ingen från till förvisa;dess hus eller låta;störa störa ort annan
ingens tvin skydda och vidtvinga eller låta,samvete utan var en

fri utövning religion, vitt han därigenom icke stöteren av sin sa
samhällets lugn eller allmän förargelse åstadkommer. Konungen
låte bliva domstol, varunder han rätteligendömd denen var av
hörer och lyder.

framstår tydligt. Vi kan konstatera något kanKärnan att som
kallas medborgerliga fri- och rättigheter underett system av

lång tidmycket har markerat den enskildes till integriteträtt
1941:20:91f,den politiska makten jfr SOU SOUgentemot

344m.1978:

Sammanrämzingen oferzt/zgga7.2 vån etørav

Vårt aktuella offentliga kan rekonstrueras med utgångs-etos
punkt från auktoritativa offentliga stårdetAtttexter. annan
grund det privata fastslås redan i Regeringsformens två inle-än

paragraferdande vilka slags uppräkning målsätt-utgör ett av
ningar för den offentliga verksamheten:



SOU 1997:2816

folket.utgår frånSverigemakt iAll offentlig
åsiktsbildning ochå frifolkstyrelsen byggersvenskaDen

representativtigasförverlika Denochallmän rösträtt. ettnom
självstyrelse.ommunalstatsskick ochparlamentarisktoch genom

för allamed respektskallmaktenoffentliga utövasDen
frihet ochmänniskansenskildaoch för denlika värdemänniskors

värdighet.
välfärdkulturellaekonomiska ochersonliga,enskildesDen

särskiltskallverksamheten. Detoffentligadengrundskall örvara
ochbostadarbete,tilldet allmännaåli rättenatt try

förtrygghet ochochsocialverkadningutb örsamt att omsorg
levnadsmiljö.den blirdemokratins idéerförskall verkaallmänna attet

skallallmännaområden.alla Detsamhälletsinomedandevä
denrättigheterlikakvinnor värnaochörsälcratill män samt

familjeliv.privatliv ochenskildes
möligheterminoritetersoch reli ösaspråkliEtniska, attsamfundslivfrämjas.börochbehålla och eget tur-ettutvec a

konsti-ovanliga i justinteslagdettaMålsättningskataloger ärav
övriguttryck itillalltiddeförstår deVad Kommertutioner.

slagsdepolitik, ellerpraktiskilagstiftning och utgör ett
dentillbetydelse kommentarpraktisk Ihonnörsord utan en

punkterna inteframhållsgrundlagsparagrafenciterade attovan
enskildeföreskrifter. Denbindanderättsligthar karaktären av

ingripadomstolfördeminte åberopakan gentemotattatt
ocksåemellertidframhålleroffentliga.det Kommentaren att

ochverksamhetenoffentligaför denmålpunkterna attanger
Holmberg-betydelsepolitiskkanegenskapende i den

given:dockförefallerslutsatsStjemquist 1980:45. En vara
den iintroducerarrättsligaparagrafensalldeles statusoavsett

målsättningardimension.moralisk Depolitiken pre-somen
vårtgrunden förrimligenparagraferbådai dessa utgörsenteras

offentliga etos.
finnakanlagstifmingshierarkinned ividareGår

olikainomi lagarnadessa allmännaappliceringar teserav
portal-Socialtjänstlagenexempelpolicyområden. Ett är vars

paragraf lyder:

solidaritetensochdemokratinsskallSamhällets socialtjänst
människornasfrämjagrund

trygghetsocialaekonomiska och
levnadsvillkorjämlikhet i oc

samhällslivet.iaktiva deltagande
människornastillhänsynstagandeskall underSocialtjänsten

frigörasituation inriktassocialasin och andrasför attansvar
enskildas ochutvecklaoch resurser.egnagruppers
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Verksamheten skall bygga respekt för människors

sgälvbestämmandeoch integritet.
FS 1980:621

Innehållet i vårt offentliga kan indelas i två huvudkate-etos
gorier tillämpliga den offentliga förvaltningen.är Dessasom
kategorier finner i något varierande utformning, i allaman,
liberala demokratier. aktuell amerikanskI förvaltningsdebatt
talar två slags påverkar den offentligat.e.x. etosman om som
verksamheten:

byråkratisktDet handlar effektivitet,är ett° etosena som om
rationalitet, lojalitet och har .Detexpertis, sittansvar. urs run 1
företeelser den vveberskabyråkratimodellen, densom wi sons a
dikotomin mellan politik och förvaltning, Taylors scientific

samhällsvetenska liga arbeten strävarmanagementsamt somefter applicera vetenska kuns förvaltningensatt
arbete utveckling förv tningstekni exempelvisav er inom
policyanalys byråkratiskaetosDetta har kanske ett.domineran inflytande amerikansk offentlig förvaltninge
ochmodifieras endast mån demokratisktett etosi viss av
HeJka-Ekins 1988:885ff, Pugh 1991:103.

andraDet demokratiskt mindreär är avsevärtett etos° som
formulerat det byråkratiska och mycket eklektiskt tillänprecist

sin konstruktion. amerikansk diskussionI brukar plfattaman u
regimvärden personli frihet, till endom ochrått ete ,medborgaraktivitet v informerade politiskt medverkanoc e
medborgare, det allmänna alltid ska tillgodosesintresset som
före särintressen och social har naturrättsáågrättvisa som
grund de främsta värdena emokratiskt ughett etossom l

4ff.991:

bådaDessa skulle kunna huvud-typer etosav se som
komponenterna i det vårt offentliga för-etos etos som- -

den offentliga verksamhetenväntas i Sverige. Därmed harstyra
vårt demokratisk och ekonomisk komponent vilkaetos en en
vardera består antal värden. svenskaDen variantenettav
avviker något från den amerikanska.
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ekonomivärdendemokrativärden

rationalitetfunktionelldemokratipolitisk

kostnadseffektiviteträttssäkerhet

produktivitetoffentlig etik

Witt/gaVårtFzgg.1 etox

förkommer jagfortsättningenI attargumenteraatt
kraventillgodoseskaoffentligadetinnebärdemoératiuärdena att

ochetikenoffentligadendemokratin, rätts-politiskafrån den
skaoffentligadetinnebärekønømizøärdenaochsäkerheten, attatt

kostnadseffektivitetrationalitet,funktionellkravtillgodose
beaktas ixamtidzggtvärden bördessaSamtligaproduktivitet.och

ekonomi-kanverksamheten. Detoffentligaden attnoteras
offentligt,såvälprivatsamhällssektorer,gäller i allavärdena som

verksam-offentligadengallerendastdemokrativärdenamedan
heten.

iförekommermångfalddenmedvetenVäl somom
försökaskaoffentliga jagvårtkringbegreppsbildningen etos

Ekonomivärdenaolika värdena. ärdeinnebördenantyda av
produk-ochkostnadseffektivitetrationalitet,funktionellalltså

väljerrationalitetbetyder funktionellkorthettivitet. I att man
,êastzzadr-målen,till delederverkligenåtgärder uppsattasom
ochmöjligtsmåsåutgifterna skagråtit/ite att somvara

lågsååtgärd skaför varjekostnadenproduktivitet somatt vara
demokrati,poâtiykstycken:Demokrativärdenamöjligt. är tre

etik.och mferzt/zgrättuäkerbet
ochekonomerskärpamedbevakasEkonomivärdena stor av

fokuseradärförkommerjurister.rättssäkerheten jag attav
inomfinnsdemokratioch politiskoffentlig etikvärdena som

Samtidigt vill jagkämområde.statsvetenskapligt ännu enett
beaktaskyldighetharämbetsmannenunderstrykagång attatt

offentligavärden i vårtsamtliga etos.
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2.1.3 Det bästagemensamma

illustrera i vilken huvudriktning den samladeFör att
tillämpningen värdena i vårt offentliga bör verkaetosav
anknyter till diskussionenjag det bästa, detom gemensamma

eller Då detta begreppallmänna goda allmänmmexset. var
ohanterligt samhällsforskningen försvannför den positivistiska
det i helt diskussionen under kvartssekel frånstort sett ettur

metafysiskt1960-talets början och betraktades och t.o.m.som
smula löjligt. det åter högaktuellt både vetenskapligiNu ären

och politisk diskussion.
offentligaGrundtanken det enligt vårtär gör rättaatt man

företos uppnå det enligt det bästa.goda Ettatt gemensamma
konkretisera värdena i vårt offentliga relaterasätt äratt etos att

tillräckligtdem till vårt bästa. inte alltidDet är attgemensamma
legitima makthavare skapat regler eller vidtagit åtgärder i enlig-
het med lagen. bästa något stårDet är översomgemensamma

i meningen lagar motverkar det inte acceptabla.lagen åratt som
finns reali-inte något naturrättsligt givet iDet är sätt utan

medborgarnas djupgående preferenser.teten som
bästa inte så precist det låter sigDet är attgemensamma

användas för substantiellt värdera enskilt beslutvarjeatt utan
ska ideal under ständig prövning i fort-snarast ettsom enses
gående samhällsprocess. inte möjligt klarläggaDet är att genom
majoritetsbeslut. operationalisering denEn ut attsom
för tillfället sittande beslut återger detmajoritetens gemen-

bästa orimlig och motverkar själva grundidén iär attsamma
åberopa det stårbästa övergemensamma som en norm som
lagen. kan möjligen enklare negativDet göraattvara en
prövning, dvs. bestämma vad det bästa integemensamma

1.4 Vem bar ammar

fördetaljerad genomgång värdenaInnan en av
politisk demokrati och offentlig etik det nödvändigtär att
klargöra förvaltningeni har för värdena iansvaret attvem som
vårt offentliga tillgodoses så uppnår detetos att gemen-

bästa. Tre modeller brukar diskuteras:samma

Hiergzrzéáarzsuarz ledarna ansvari förbets/ärter:° ser som
and den webers modellenDetta ärorganisationens infgar a

bygger klara be alslinjer och klart avgränsadesom
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ansvarsområden. fungerar moraliskt bara ledarna harDen om
möjli het påverka vad sker längre hierarkierna.att som ner i
Mode len kan placera hans till de mångaansvaret tar intemen n
bränderna enskilda insatser inte kan i beslutgör attsom sparas
och åtgärder.

involveradeKq/Ze/etiuanxuarzg/Jetx/iryen endera har allaatt° menar
individer för besluteller också harorganisationensansvar
kollektivet enskilda individer. etderaIänansvaret snarare in
fallet blir det frågan någon egentli ansvarighet. odellenom

hög hänsyngrad den kanmångabär:tar inte1 menema,
placera blirimligt Allas tenderarsatt.ansvaret ett attansvar
ingens ansvar.

Pçrijørzamuarzggbets/iøenhävdar ämbetsmannen haratt-
individuellt ansvar om:

hans handlingar eller brist handling har orsakat effekten-kausaldelen.
han har haft moralisk insikt. . insiktsdeleng.j- hans val år der inte kan tillskrivas unnighet eller tvång"av 0-

gautonomidelen. de problem med spårahändernamångaisationer attor ger
ors erna.
jfr Thompson 1980:906ff, 1987:40ff, 1964:395Downie

Eftersom personansvarighetslinjen själv måsteatt envar-
sina beslut och bära för den endadempröva äransvaret -

tänkbara etisk synvinkel kommer i fortsättningenjag attur
arbeta med denna. Innebörden ämbetsmän harvarjeär ettatt
personligt moraliskt för sina åtgärder, och han kan inteansvar
överföra detta någon annan.

och har för åtgärder kan illustrerasAtt sinavar en ansvar
med följande ansvarshierarki från medborgare isom
allmänhet till förvaltningschefen

alla individer har moraliskt för sina handlingaransvar

ämbetsmän har särskilt för sinaett ansvar
handlingar i offentlig verksamhet

chefer i offentlig förvaltning har särskiltett ansvar
för sina enheters verksamhet

Fzgg.2 Ansvarsniz/åer
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Ämbetsmannens individuella ansuarjör allt banjörvtar relationz
till vån mugg: själva kärnan i den uppfattningäretox av ansvar

förfaktas i denna framställning.som

7.5 Vad bärpø/Ztixkdemokrati vara

generella litteraturenDen vad den politiska demokratin bärom
mycket omfattande och föga enhetlig. finnsär Detvara

konservativa, liberala och socialistiska varianter politiskav
demokrati. Tonvikten kan ligga endera den enskildes aktiva
deltagande i den politiska eller de valdaprocessen

konkurrens. Frågan förvaltningensrepresentanternas om
position i den politiska demokratin obetydligt intresse iägnas
denna generella litteratur. uppgifterFör förvaltningatt om
och demokrati får till den i omfång obetydligaman
speciallitteraturen området. ska illustrera förvaltningensJag
position i den politiska demokratin med version ären som
framtagen den svenska diskussionen under det senasteur
kvartsseklet jfr Lundquist 1991a.

Relationen mellan offentlig förvaltning och politisk
demokrati kan analyseras bl.a. två aspekter. Den ärur ena
utformningen förvaltningens och den andra ärpmøenerav
.rubytanxen i verksamheten. båda fallen ställerI
demokratidoktrinen bestämda krav förvaltningen. I
västdemokratin processkraven grundläggande. deär Utan att
tillgodoses kan aldrig tala demokratisk förvaltningman om en

hur väl den skulle fylla de demokratiska substanskraven.oavsett
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substanskrav

kravlagens-
politikernas vilja-

viljafolkets val och-

processkrav

valallmänna-
medborgardeltagande-
öppenhet-

och rättigheterfri--

qfant/:ÃgaförvaltningenDemokratiska ,éraupå den3

uppfyllda försubstanskrav skaprocesskrav ochVilka attvara
demokratisk Vi skakunna kalla förvaltningenska närmarese

krav:de båda typerna av

fyra punkter:kan sammanfattas iPmcemêrauerz°
indirektdirekt ellerAllmänna resentanter timerarav re- indirektstatsförvaltningförvden offentliga Svens ärtningen.
direktolitikemakommunriksd medanlegitimerad ärenviaenomaåe ommunalakommunala valen.legitimerade
tillsättslegitimerade deindirektforvalmin eferar attgenomc

församling.valenav
med möjligheterförvaltningsprocessemaMed/ao arde/tagarzdei- draIbland söker förvaltningenfram synpunkter,öraatt in

i dess administration.brukarna av en viss service
.samhälls-innebar bl.a.vningenåren/Jet attgentemot om- företarvad förvaltningenska ha ormationemmarna in omme

meningsfullt.deltagandet fögasådan informationUtan ärsi . ochfri-medborgarna ska beaktas.för Dessaoc rättigbeter- offentligfundamentalt inslrättigheter utgör ett l
förvsåledes också den of entligaverksamhet och l

processkraven harförst sedanSubxtcmrkraøen intresseär° av
förvaltnin ska beakta:till odosetts. innebarDe att en

det eller formu-kan.êrau reciseras 1 rningem som- ochtift-ningallmänna m°leras sättningar, t.ex. V1 ramsom
detklart vadfallen det inte alltid hemåls min deI ar tsenare. tillämpnininnebar i taktiskdemo ads kravet entligena e .valreferera till "vi hos direktjan"Pøâti/eemax z/i/a asom an- rollinnehavare, eller till iförsamlingar individuellaere

kollektiv kommun-parlamentarisk ordning utsedda t.ex.
individuellastyrelseroch nämnder ellerstyrelsen och övriga

rollinnehavare t.ex. statsministern.
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ochomfångha olikakanva 00/7wfaMedbprgamm som- allmänintresset,t1ll respektiverelateradeinriktning, t.ex.
svårigheternavarförklientintressen,eller göraattsärintressen

med-föreligger förbetydande. Riskkravet år attoperativt
hosmed fattmngarnaidentifierasviljaborgarnas topp-up

hosförankringemokratiskmedkoäporationerskikten svagi
de emmarna.egna me

etik varaVad bär øfkrzt/øg7.6

medenbartdiskuteraskommeroffentliga etikenDen att
bestånds-sinadelas iförvaltningsetikenavseende uppsom

allacentral deldetdet första finnsdelar. För somen
kalla denkanalla situationer,beakta iämbetsmän har att

gäller olikafinns det delardet andraallmänetiken. För som
utgårimligakanfyra beståndsdelarTotaltsituationer. attvara

från:

förvalt-förtillämpliga reglerenerelltomfattaraZZmäneti/ê°
alltså fråganåtgärdssubstans. Det är omprocesser ocnin ens

ämbetsmän,samtligaföralltid gällerregler principetis som ia
förvaltiiingsetiken.dvs. själva stommen 1

iförvaltningen.speciella rollerregler föromfattarm/Zelié°
chefspecificerade,eller mindreroller kanDessa t.ex.mervara

rolletikmellanskiljaibland svårtunderordnad.och Det är att
relationsetik.och

tillrelationerler för ämbetsmannensomfattarre/atiømetik° re lêan till politiker,relationstypandra aktörer. princip varjeI
speciellahaunderordnade osv.ochldiinter,kollegor, över- sin

etl .
sakområden eller.för olikaomfattar regler:a/eømrâdexelik°
socialsektorn,_etik fsjukvården, etik ietiksamhällssektorer ii

förSamtidigt etikenvapenförsäljnin osv..skolan, etik vid ges
myndighetsutövning,offentlig verksamolika ettyper av

osv..service

och substans.förvaltningsetikensAllmänetiken tar processupfgrvalmingsåt eller inte bördema börSubstans vad "anger
eller fel ochochinnehålla för det ont.gottatt rattvara som

förrespektivefelaktiga formernadeProcess rättaanger
förbudnade tillåtna ektiveförvaltriings er resrocesserna e

substansbeteendena ämbetsmännen. Process öre-ör oc
Innehållet kanpåverkan.i ömsesidigkommer alltid tillsammans

etik tagitTraditionellt har analha olika inriktning. sen av u
och ont" ochtvå frågor: undviker"Hur göraatt urman
undvika ont"och gott". Inriktningen att göraör rätt attman

beteenden t.ex.förbjuderformulerats regler vissaar i som
muta.bedrägeri och tagande Denlögner, ärnepotism, av
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därför med nödvändighet negativ i och passiv sintonen
karaktär. Inriktningen aktiv och stället defart gott"göra är ser 1

möriliheterna den offentliga verksamheten. Etikenpositiva 1
det fal l.a. till uppgift ambetsmannen kännaet att attar 1

för arbete och möjligheterna tlllsittengagârnang se en
något bättre. Medan det första fallet .harutvec motin V1 1 en

inriktnin etikens innehåll, har dettlVne er passive v1 1
fallet eller Rohr 1989:7.positiv tlVan ra en

etikinnehållets

karaktär

aktivtpassivt

process
forvalt-

nings-
etikens
innehåll

substans

F Kategorier för4 analys förvaltningsetikens innehållig. av

båda analysdimensionernaförz/altnlngxetzlêen:De medinnehåll
och substans och lømebålletx med ochkaraktär passivtprocess

aktivt kan sammankopplas till fyrfaltsmatris. Vi följernu en
dimensionen process-substans och beaktar inom denna
passivt-aktivt.

har etiskaDet regler oftast bokstavliga, negativaärsagts att
och konservativa i till positiva, konstruktiva, kreativamotsats
och tilllämpliga situationer Frankena 1973:14.nya
Iakttagelsen i allt väsentligt giltig också för förvaltnings-är
etikens allmändel.

Allmänetzlêenxpmcexx. finns två nivåer för allmänetik vilkaDet
kan relateras till distinktionen mellan dygdetik och handlings-
etik. Allmänetiken betonar processvärden utifrån önskade
egenskaper hos ämbetsmannen t.ex. ärlighet, integritet och
lojalitet och föreskriver sedan förbud mot att ta mutor, mot
bedrägeri, nepotism, lögner, maktövergrepp,mot mot mot mot

lämna konfidentiella uppgifter Generellt detäratt ut osv.
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kategorinkan hänföras tillfrågan regler process-om som
passivt.

etisk kod förVi konkret exempelska ett ense
processvärdena ioffentlig verksamhet. Normalt dominerar

fallet i kodenförvaltningsetiken såsomdiskussionen kring är
federala förvaltningen iför den USA:

ANSTÄLLDVARJE OFFENTLlGT SKALL
principer och landet före lojalitetSätta lojalitet mot de högsta moraliska

parti eller myndighet.mot personer,
Upprätthålla bestämmelser ikonstitutionen, lagarna och andra legala

kringgåoffentliga och aldrig försöka dem.USA liksom alla organ
allvar ochGe hel arbete för hel dags lön och med störáadagsen en

eftertanke fullgöra sina plikter.
Söka genomföra sinafinna rationella och ekonomiska metoder attmera
uppgifter.

ellerAldrig speciella favörerdiskriminera orättvist attgenom ge
någon, må någon inte, och aldrigtill det för att belöna ellervara

förmåner underför sig själv eller för sin familj favörer eller
påverka hanskan uppfattasförnuftiga personersom av

Aldrig påverka tjänsteuppgiften eftersomlöften privat kange som
något kan binda denoffentligt anställd inte har privat arbete som

tjänsten.
eller indirekt,Aldrig offentliga, direktsig i affärer med detengagera

deninte förenliga fullgörandeär med ett samvetsgrant av
uppgiften.
Aldrig erhållits i tjänsten för attkonfidentiell informationanvända som

privata vinster.göra
Avslöja korruption den upptäcks.änvar
Upprätthålla alltid medveten attdessa principer och vara om
tjänst är ett offentligt förtroende.

USAFzg. Derzjêderala koden5 etiska

Alla punkter i koden den första processinriktadeärutom
och väsentligen förstå punkten substantiellpassiva. Den är om

så hög abstraktionsnivå den knappast någonän atten ger
vägledning för handling. Punkterna representerar ett stort
spektrum till ambitionsgrad.om man ser

Koder med allmänetik i utformadeår stort sett samma
i olika länders förvaltningar det ibland förekom-sätt även om
förbud politisk-grundas i lokala förhållanden. Olikamer som

administrativa kulturer har skiftande tyngdpunkter. USA,I
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England, Kanada Australien fokuserar intresse-och man
konflikter t.ex. finansiella transaktioner, förhållanden till
släktingar, gåvor, anställning och efter anställningen iutom
offentlig tjänst medan mindre intresseradärman omav
ämbetsmannen lämnar hemliga uppgifter, ställningut tar
politiskt eller offentliga uttalanden. Andra länder läggergör
tyngdpunkten annorlunda.

de flesta fall innehåller allmänetiken förbud OetiskaI mot
beteenden. Tagande tillgodoseende egenintresse,muta,av av
nepotism och lögner uppfattasoch det allmäntsom som
kriminellt samhället har fördömts under årtusenden, och var

omfattandeoch dessa oegentligheter behandlas i sinen egenav
litteratur. sällan uppfattar västdemokrater dessa företeelserInte

något bara sker länder i tredje världen,långt borta isom som
medan de i själva verket också i högt utveckladeuppträder
västdemokratier jfr Heidenheimer Gibbons-Rowat1970,
1976.

inte alltid överträdelse faktisktlättDet är avgöraatt om en
skett. väljer kunde tycka detOm tagande muta attmanav

lätt fastställa för vad ska betraktasreglerattvore som som
Så emellertid alltid fallet. kan förekommainte iMutorärmutor.

många olika former: förmåner, smicker, hjälp i besvär-pengar,
liga någon användersituationer Bailey 1962:25. Närosv.

för ekonomiska eller politiskatjänsten tillgodose sinaatt egna
intressen bästa, brukarpå bekostnad det mangemensammaav
sammanfattande tala Någon tvekan,ê0mpti07z. attom om
korruption inte.oetisk föreliggerär

kunna förstå och åtgärda de etiska problemen detFör äratt
betydelsefullt.väsentligt identifiera vad verkligen Detäratt som

finns tendens till etiskt beteende identifieras medatt atten man
undviker och klar korruption. sådan etikenEnöppen syn
kan leda till snedvridning hela etikuppfattningen:av man
koncentrerar uppmärksamheten de relativt ovanligagrova,
överträdelserna, medan inte de vanligare, subtilaman merser
och sitt kanske allvarligare brotten detsätt rättamot
beteendet. mycket troligare ämbetsmännen låter sigDet är att

fördomar,sina ideologier och begränsade perspektivstyras av
utsikten ekonomiska vinster. praktiskaDenän göraattav

verksamheten inte ämbetsmannen så många tillfällen attger
tillskansa sig ekonomiska fördelar. ligger tillAnnat närmare
hands, utlopp för trångsynthet, favoriserat.ex. att attge
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inne-lagarnasidentifierar sig med, tänjaattmangrupper som
egenintresseavspeglarbesluttvivelaktigaoch fattabörd att som

Stahljfrfolkets val och viljaochlagens kravänsnarare
1983:16.

mellan ämbets-sambandfinnsdetMånga ettattmenar
handlings-dygdetik ochmellanbeslutmannadygd och goda -
moraliskaallmännaockså hävdatsemellertidetik. harDet att

lojalitet,tapperhet,måttfullhet,klokhet, rättvisa,dygder -
inte löseregenskaper -i sigliknandeintegritet, ochära

skaämbetsmännenstandards förstället krävsproblemen. I att
Warwickmoraliska kravkonkurrerandevälja mellankunna

1981:113.

förekommersakområdenvissaA/lmänetikens subitarzi. Inom en
kapitelrubrikerNågrasubstansetik.debattmycket livlig urom

köns-dödshjälp,aborter,får illustrera:undersökningaraktuella
ochsexualmoral,diskriminering,dödsstraff,roller, censur

djurplågeri, miljö-rättvisa,ochekonomisk välfärdpornografi,
Mappes-krig och kärnvapenvärldssvältenförstöring, samt

Bexell 1995.Beauchamp-Pinkard 1983,Zembaty 1987,
och redo-sakområden,i allatorde finnasproblemEtiska

undvikaskaförgenerell nivåska hållasvisningen atten
kan Idénsakområdenenskildai ärbias substansenden ge.som

sakområden.allagäller försubstansetikalltså presenteraatt som
ochenklastetik detoffentligdiskussionofta vidSom ärav

tillåtet:inteklarlägga vadokontroversiellt ärattmest som

åtgärdervidtarintestandard kräver tjänstemännenDenna att som
individerskränkerelleröverträder lageninnebär hanatt

tillämpningenorättvisor vidmedförrättigheter,medborgerliga av
oförsvarlig fysisk,ler, åstadkommeradministrativalag eller re

medborgarnasskada ler undergrävereller socialmental e
Warwick 1981:123för styrelsen.förtroende

Är substansvärden Fråganmöjligt finna positivadet att
har sinvetenskapliga litteraturnekande i denbesvaras som

detdominerarvärdeemotivism. dennaetiska grundval i För
samhälle kanpluralistisktdet ipraktiska problemet ettatt vara

omfattasvilka värden skasvårt komma överensatt avsomom
harvärden relativaförvaltningen.den offentliga Om är man

protestantiska,välja: katolska,med vilka skaproblemet man
väljernågra andraekonomiska ellervetenskapliga, Vem
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Kommer alla ämbetsmän arbeta efter värdenatt samma
Cooper 1986:116.

Någon gång positiva värden, och det då vanligenäranges
frågan värden synnerligen hög abstraktionsnivå. Ettom
exempel inledningsavsnittet i den citerade amerikanskaär ovan
federala koden:

STÄLLDQFFENTLIGTVARJE AN SKALL
Sätta lojalitet de högsta moraliska och landet föremot principer
lojalitet eller myndighet.mot partipersoner,

högsta moraliska principernaDe och fosterlandet bör devara
primära föremålen för ämbetsmannens lojalitet. Därmed har

dock inte preciserat någon substans kan vägledaman som
ämbetsmannen vid praktiskt beslutsfattande. måste förstHan

vilka de högsta moraliska principerna förefallerDetveta
föga sannolikt det skulle finnas övergripande värde,att ett som
gäller i alla kulturer och i alla situationer. Emellertid oftanämns

värde slags målsättning för offentlig verksamhet iett ettsom
västdemokratin, nämligen tillgodoseende det gemensammaav
bästa jfr Cooper 1986:xiv.

Vad betyder substansvärden i relation till andra etiska
värden bör avvägningama företas mellan substansvärdenHur
och processvärden Ibland förekommer mycket klart formu-

Ämbetsmannenlerade ställningstaganden. får aldrig kompro-
missa bort övergripande substansvärden administrativmot
effektivitet, ekonomiska överväganden, professionell neutralitet

Hart 1984:116.osv.
Diskussionen allmän förvaltningsetik gäller vanligenom

Förklaringen till detta troligen processfrågorär ärattprocesser.
enklare formulera och kontrollera substansfrågor, och deänatt
gäller generellt. Samtidigt kan hävda politikensattmer man
substans viktigare dess jfr Willbern 1984:105.är än processer
Vi får dock inte bortse från processutformningen ofta syftaratt
till åstadkomma etiskt fullgod substans.att en

Vi byter ögonblick perspektiv och undersöker hur dessaett
etikresonemang den enskilde ämbetsmannensutser ur syn-
vinkel. möjligtDet dela in olika Vi skaär sätt.att se en
hierarki från mindre till etiska krav medstörresom en
blandning handlings- och dygdetik. och deInomav var en av
fyra nivåerna i hierarkin finns det åtgärder passivaärsom
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respektive aktiva. Processkraven dominerar de två sistamen
nivåerna har substansinslag:även

den ambitiösa innebärdisciplin minst nivån. Denär att°
ämbetsmännen ska finnas å arbets latsen och skäl förgöra sin
lön. Slöhet, vårdslöshet planlös klandeijvärdaäret egen-oc
skaper. Ambetsmannen ska tider, hålla till reglernapassa sig
arbetsplatsen, flitig, nitisk tillmötesgående.ochvara

påätä innebär ämbetsmannen ska ärlig ochbet att vara
rattrå tagande stöld offentligaochNe otism, mutaig. av av
medel för astli aktivt krav han skaEtt är att varamer.ekonomisk och de bästa lösningarna problemen.so

innebär ämbetsmannen förväntas görarättvisa att°
får partisk problemen fran alla sidorbörHan inte utanvara se

och välja atgärder.rättvisa

omfattar i den passiva delen ämbetsmannensprofessionellbeder°
ikt aktivalyda och obstruera politiska herrar. Denatt inte sinap

fyndigteller förutsätter ämbetsmannen verkar åositiva ettatt
och antasifullt och skickligt bara fullgörsätt inte a
överordnades önskningar föreslår förbättringar ochutan

överlagsnametoder.resenterarDunsire f1988:180

Ämbetsmannarollens2.2 position

Ämbetsmannarollen befinner medsig i nätverk tillsammans
andra roller, och relationsetjken hur relationen till dessaanger
bör möjligt här visa vissa huvudlinjer. Mång-Det är attvara.
falden, komplexiteten och dockmotsägelsefullheten måste
beaktas här, och det finns mycket olika meningarriktigtäven

vikten hos olika relationer.om

Ärnbetsmannamllens2.2.7 centrala relationer

ganska okontroversiellt hävda ämbetsmannenDet är att att
gång ska brdalagen, leyal öuemrdnade visamot samten vara

sanzbâllsnzedlenznzarna bänyn. överordnade och samhälls-Lagen,
medlemmar ställer alltså krav ämbetsmannen, och dessa krav
kan mycket väl komma i konflikt med varandra.
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lagen

lydnad

samhälls-ämbets-över-
lojalitet medlem-ordnade mannen

mar

/lmbetxmarznens etix/eagmndmlatáonerPig. 6

offentligademokratins ochpolitiskautgår från denOm
finns olikaframgår detämbetsmannarelationeretikens att

kan liggaTyngdpunktenvad viktigast.uppfattningar ärsomom
samhällsmedlemmarnatilllydnad för lagen, hänsynendera

förekom-kravöverordnade.lojalitet Dessaeller tregentemot
tid såkan skiftasida, och desamtidigt sida vid över attmer
vilkenolika uppfattningarsituationer hari olika omman

följandeframgårvarianterdominera. Någrarelation bör avsom
typologi.

ämbetmzannagjpoløgz2.2.2 En

förvalt-verksamma iallaså enkeltknappastDet ärär att som
allmånadmini-medden byråkrattypämbetsmanningen år av

gamla myndig-förhärskande i denstrativa uppgifter som var
ochläkarerenodlat slagprofessionellahetsstaten eller somav

skederedan i dettamåstegamla Vilärare i den taexpertstaten.
förvalmingsverksamma eftersommångfaldenhänsyn till av

relations-läggs iför hur tyngdpunktenspela rolldenna kan
kategorierna:viktigastefigur innefattar deetiken. Följande
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funktion

generalister specialister

b
POLIpolitisk-- hemvist-

än
vauarpreferenserg p0L|T|KERE

2
korporativ SENTINTREs

Olika172g. verkramma7 förvaltningenzyper av

Klassificeringen gjord utifrån rekryteringsgrund ochär
funktion. rekryteringsgrundemaAv gäller väljarpreferenser
enbart landstings- och kommunalpolitiker och har då ett
brett förvaltningsbegrepp. Generalister sysslar med allmän-
administrativa uppgifter och specialister med smalare och starkt
kunskapskrävande sakområden. Byråkrater och domi-experter

förvaltningen.nerar
kan också placera efterMan beslutsprocessenstyperna

karaktär problemlösning kontra konfliktlösning och
enkel/situationen komplicerad/statisk kontra dynamisk och

typerz:får då typologi Fyraen om

2 Grundidén for typologin presenterades Rylander och1969av
utvecklades Mellboum 1979:4311". referenser tillFörav nyare
litteratur Lundquist och1992 1993a.se
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situationen

komplicerad/enkel/
dynamiskstatisk

ÄMBETS- EXPERT-
P°°"" SKOLANMANNA-
lösning SKOLAN

besluts-
processens
karaktär

INTRES-POLITIKER-
k°""" sem-SKOLAN
lösning SKOLAN

ÄmbetsmannaxkølørPig. 8

olikaämbetsmannaskolorfyraDessa representerar
betydelse:relationernasdet gällerdåtyngdpunkter

direktförvaltningenbetonarAmbetmzannaskølan är1 att
makthavarnapolitiskaoberoende deochunderställd lagen av

Ambetsmannensfallet.enskildadettillämpningför lagens
tillämpaskaoch hanspecificeratlagentolkning styrningen,av

och objektivtlagar sätt.rättvistettgivna
aktuelladentjänare,Ambetsmän primärtär staten: inte

dagspolitiken.ellerrentavsidanståt vid överDeeringenx. avne utseddademokratisktunderordnade den menregeringene
hand lagen.lyder förstai

demokratinsämbetsmannenbeskriverEn variant som
måsteinkompetenta,uppfattaspolitikernaväktare. Då som

godeDenämbetsmännen autonomi.sinmaximera
det allmännaformuleraradministratören intresset.

beslutenpolitiskadeverkställandetSkolan somavser
problemlösninsökerneutralt.värdemässigt Den ien

ormellajuridisk.Teknikenankn till lagen. primärtärin
demokrati-medförenligtförhallan betonas. Synsättet är enen

rättssäkerhet.tyngdpunkthar 1sinsyn som

börförvaltningenkämpunktRolitikmko/qnx2 är att vara
anda.ledningensverkaocholitikemas diga instrument i

förutsättsDetåberopasrittiska Civi Service attsomprototyp.
hasjälv skullede speçiñceraska gjort.ministernstyrningen som

parlamentarisktharmedDetta ministernatt ansvarmotiveras
förvaltiiingsbesluten.för

möjligt. tjänaså effektivtskaFörvaltningen regeringen.som
örvaltningenkorrekt.demokratiskt avgörNågot inteannat ar
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inte regeringen har eller fel det bestämmer folket irättom -allmänna val.
Politikerskolan vill politikernas intentioner. möjligastörstage

genomsl i implementeringen. Kännedom om reregkrlçeringerings-
eolo betydelsefull vilketärpartiets motiverari

politiska skolan inriktad konfli tlösning.Primärt ärgrun er.

3 Eñerttko/ansom också kallas den professionella eller
atiska skolan ämbetsmännens experternaste o ser

specialkunskaper avgörande. Policyprocessen ärsom en
procedur för problemlösnin professionenDen ärnormkäåa. egna.viktigaste administrativaDenexpertens processen
beskrivs vardeneutral och teknisk. Ambetsmännenssom
expertis Expertrollen innehavaren haravgöra. atter

särskild vetenskaplig eller erfaren kunskap.etsmässigen
kanExperterna eller läkare elleringenjörernaturvetare,vara

tillhöra något vetenskapligt omrade. Sverige harannat
samhällsvetama spelat roll socialingenjörer vidstoren som
uppbyggandet välfärdsstaten. Under det decennietsenasteav
har ledning och managers ökande gradexperter styrning i

offentlig förvaltning.vunnit insteg

4 Intmxentxkølan de berörs förvalmings-attmenar som av
derna klienter, och samhällsmedlemmar"at intressenter i-mänhet ska medverka vid ecificeringen styrningen.s av- söker själva förvaltningenIntressentema me som arena,

komma till med prob Ambetsmännen ska förstarätta emen. i
hand beakta intressenterna i sin precisering styrningen.av

variant intressentskolanEn förfäktar koettav ora-
. och börnvism att intresseorganisationemas ytan°menar in e

förvaltningen ska därför möjligasteDessaavgöra 1 i man
medverka den administrativa En varianti processen. annan ,ser
ämbetsmannen katal för attämka ihop motstridigasatorsom tillståndoch uppnå til odoser allmänintres-intressen ett som

Byråkratisk då det alltid ärset. autonomi anses vara en i usion
nödvändigt balansera olikaatt intressen.gru konfliktlösninpers

Intressentskolan inriktad och lämpligär är
situationeri med osäkerhet komplexitet dynamik dåstor oc

det svårt för både politikerna och ämbetsmännenår att
överblicka alla involverade intressen och det inte någrages
självklara tekniska lösningar problemen.

ochInom skolorna reduceras de normativa kravenvar en av
ämbetsmannens relationer till huvudlinje. Reduktionen ären

inte acceptabel. den svenska diskussionen detI uppenbartär att
samtliga skolor måste beaktas för kraven från vårt offentligaatt

ska tillgodoses och för ska kunna fullständigetos att man en
bild ämbetsmannarollen. illustrera rollensFör öppenhetattav
för olika krav ska jag använda citat hämtat frän anfö-ett ett
rande hög svensk ämbetsman från mitten 1950-talet:av en av
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liktuiföre °från ledTraditionen mån tro moiipaåavågråxskyldiåheetårneavaåiv -
givit känslanllelse har oss

rätti hetvår stoltakänslangånosterlandet attavsammamen
och lojoegennyttigastatsledningens och jansstatsv a menvara

gällandeuppgift tillämpamedansvarisjälvständi tjänare, att
leder tillvadgång tilllag i lagsti tarens somsesammaan a men

tjänstemannakalletkänslanVibästa. har fåttden enskildes ärva av
samhällsmaskinerietupprätthållareuppgifthö avsomsom en

våri belysningdirektivstatsviljans centralaoch förme avare av
Hammarskjöld 1965:78rättsordning.allmänna

ånyo statstjänstensämbetsmandiskuterarTio år sammasenare
förändringar ihar skettdetoch kan konstatera,villkor storaatt

hävdaromgivningen,händer iVadolika avseenden. änsom
fasthåller sinämbetsmännenförhindrafår det intehan, att

grunduppgift:traditionella

ellerformernatraditionellarubbar desålunda.ju mer man. . förvalmings-blir detdesto viktigarebetingelsema, attyttre
jmöjligtså mycketsak behållersjälva i stället itjänstemännen som

pgiften: dentillinställningentraditionelladen att vara oruav
stabiliteträttsordningensmedför statsviljan, att orsvaraå

:92Hammarskjöld

ochkomplexitetenträffsäkerhetsammanfattar medCitaten stor
relatio-alla dessämbetsmannarollen medmotsägelsefullheten i
preci-detillämpaSvårighetenhänsynstaganden.och är attner

skolornafyradeseringsprinciper representeras avsom
intressentskolan såochpolitiken,ämbetsmanna-, attexpert-

händerVadanvänds i situation.democh rätt omvar en av
måhändafall därprecist ipolitikerna väljer expertenatt styra

böcker skaskära Vilkaska kirurgen"Hurborde fått avgöra
hävdarämbetsmannenläsa" Vad skerstudenterna om

falllagtolkningitillräcklighetenochnödvändigheten avav
förskarpsinneräcker juridisktstyrning långtoprecis Hur att

kan tillså duorderntillämpningen Göravgöra gott men seav
politiker elleranledning förFinns deträckeratt pengarna

enbart beröravgörandenintrikatain iämbetsmän att som
identifierade ochklartmellanfördelning givenen summaav

intressenternågorlunda jämnstarka
i förvalt-givna platspreciseringsskolor har sinSamtliga

korrekt och kon-tolkasmåsteöverväganden.ningens Lagar
politikerna måsteskaför rättssäkerhetensekvent garanteras,att

nödvändig förkunskapgenomföra sin politik,kunna är att
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hållasska önskade resultat och kostnadernabesluten nerege
ochmellan intressenteroch konflikter mellan intressenter samt

normaltkonkreta fall måste hänsynoffentliga måste lösas.det I
till flera preciseringsprinciper samtidigt.tas

bådeska fungera måstedetta intrikataFör systematt
förstå det riktigtpolitikerna och ämbetsmännen när är att
preciseringsprincipen.använda den eller den andraena

aktuellautforma styrningen så denPolitikerna måste att
tillgodogöra sigprincipen tillämpa. Vill politikernaatt

politiken,expertkunskapen och få intressenterna att acceptera
handlingsutrymme och tillräckligamåste förvaltningen

Ämbetsmännen måste ådetta.för kunna utnyttjaattresurser
demokratiskapolitikerna har detsin sida inse ytterstatt ansva-

kon-politik förs och expertsynpunkter kanför denret attsom
förhänsynstaganden, kostnadernamed andrakurrera t.ex.

eller krav från olika intressen.projekten

ämbetsmannen lyda2.3 Kan det rättfärdigas vägraratt
överordnadeeller illojallagen är mot

ämbets-del relationsetiken gällerVi ska den somse av
överordnade politiker ochförhållande till lagen ochmännens

etiskt ansvarsfulle ämbets-förvaltningschefer. bör denHur
strider vårthan lagen motattmannen reagera om menar

strideroffentliga styrningen från överordnadeeller motetos
mellan och hur kan delagen Vilka reaktioner har han väljaatt

rättfärdigas
Hirschmansligger till hands söka appliceraDet nära att

välbekanta kategorier sig, manlojalitet man protestanpassar
sig och avsked I-Iirschman 1970mansorti taropponerar

Eftersom innebär opposition de fallenårtypen treprotest
otillräckliga samtliga möjlig-för beskriva ämbetsmannensatt

kategori för åtgärderheter Vi behöver ocksåatt reagera. en
överordnade,han vidtar meddela sinautan att t.ex.som

alls,inaktivitet som sig uttryck i han inte någontinggörtar att
obstruktion alltför uppenbartsom innebär han inteatt ett

och subversionsöker hindra styrningen verkställs somsätt att
kraftfulla åtgärder för motverka ledningens policy ochär att

viskande informerande jfr Warwicksom år anonymt
1981:107ff. åtgärdstyper betecknas medDessa termen
obrtmêtion.
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ämbetsmannen
uppfattar

styrningen som

oetisketisk

1 2lojalitet

4protest
ämbetsmannens
styrningsreaktion

obstruktion 6

sorti 8

Ämbetmzarzrzen: 00/7etzZêenrg/mingmeaktiønerFzg. 9

förvalmingsstyrningenbör ämbetsmannenHur reagera
tillfreds-etisktfinner styrningenhan bör lojal hanAtt närvara

Fyra fallen, nämligenåterståendeställande väl självklart. Deär
implikationeroetisk, har vissadå han uppfattar styrningen som

kort redovisas.som

Lojalitet1

uppfattarlojalitet i fall där hanmotiverar ämbetsmannenHur
för idealbyrålçratenstyrningen oetisk Webers normsom

utgångspunkt för analys somerbjuder naturlig motsvararen
neutralitetsetiken. Grundtankenvad brukar kallas år attsom

reglerden framgår precisadenne bör lyda styrningen som av
i enskilda fall:eller överordnades orderav

verkställa sinasin heder iAmbetsmannen har samvetsgrantatt
överensstämmelsede iöver-ordnades order precis som om vore

sin hederpolitiska ledaren harmed hans Överrtygelse.Denegen
för vad hani exklusivt gör, ettett ansvar somperso ansvar

kan eller eller överföra tillhan varken nagon annan.ar avvisa
Weber 1918:95
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isationenskyldigaTjänstemännen moraliskt tjänaär att ordgeatjtlauttryckerämbete;frivilligt sittdetta då desätt accepterat
förpliktelservilkaTjänstemännen på förhandsamtycke. vet som

förändrasderas tänkesättmedför, plikterna ellerämbetet och om
lämnakan de vanligen tjänsten.

måsteoftainteNeutralitetsetiken förnekar tjänstemännenatt
policyn. Menutformninsitt omdöme vidanvända eget avn

vad andrasöka arläggamålsättning bör alltidderas attvara
skulleellerbefattningshavaremänniskor vanligtvis valda avser

idealbyrålcratenframställerNeutralitetsetikenvila ettsomavse
organisationens målinstrument förlständi tillförlitligt

dygdsåledes organisationensunderbyggerDenna storaeti - vadhelst oberoensocialt målaciteten vilketka tjänaatt avesomindjividema Thompson 1985:556i den skulle vilja.

Ämbetsmannen lyda,måsteavgörande.Lojalitetskravet ävenär
verkställerde beslut haninnehållet ihan själv attom anser

professionella föreställ-hansgod moral ochstrider motmot
förutsatt denbör bedrivas,hur verksamhetenningar attom

ordern skainvändningar, insisteraröverordnade, atttrots
skulle helaWeber,denna disciplin,verkställas. Utan menar

1918:95.falla Weberförvaltningsapparaten samman
överordnadlojalitetämbetsmannenAccepterar gentemot
problem såhan inga moraliskagrundregel harsin etiskasom

områ-verkligen detta begränsaFår hanlänge han lyder. sätt
övervägandeansvarsfullt etisktför vad Mandet är ettsom

kunnaför samhället skalydnad krävsbrukar såga attatt
beslut efterfattarfungera. Lyder inte ämbetsmännen egetutan

påståendeanarki. Korrektheten dettablir resultatethuvud av
alla ämbets-inte skulle fungeraifrågasätts.har Att systemet om

med visshetfölja styrningenalltid vägrade ärmän sant,storatt
politiker ska fattaför allahur sannolikhetenår attstormen

Ämbets-alla frågorohållbara gång och imoraliskt beslut en
etiskahandla sini demokratin bör inte överty-motmannen

illegala självklartgelse. han inte bör orderlydaAtt ärärsom
French 1983:1336.

detämbetsmannen ska lydaförEtt är attannat attargument
för dendemokratiskapolitikerna har detär ansvaretsom

valenförlora de allmännaoffentliga politiken. Politikern kan
uppfattar den offentligaoch tvingas avgå väljarnaom

negativt.verksamheten
Weberska ståndpunktenversion denEn ärextrem av

lyder blintkadaverdisciplinen där ämbetsmannen utan att-
acceptabelt.reflektera vilket intet ärsätt-
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ansvarsfullt enskildeetiskt övervägande fordrar denEtt att
ämbetsmannen själv ställning. moraliska kanDettar ansvaret
inte överföras andra första bör hanaktörer. I ett steg
uppmärksamma sina problemet, dvs.överordnade väcka
dem.

5 Pmtext.2

ska ämbetsmannen risk för personligtHur han, trotsagera om
obehag, framfört kritik till sina överordnade dessa intemen

det han önskar möjlighet vin/a. DetEnsätt är attreagerar
innebär han informerar myndigheter elleröverordnadeatt
allmänheten företeelser inom sitt verk hanom som ser som
omoraliska eller olagliga skada den allmännaeller kan förväntas
välfärden eller enskilda samhällsmedlemmar, eller kansom
förväntas motverka den offentliga verksamhetens syften.
Sammanfattningsvis vårtgäller det allt strider motsom
offentliga Visslandet skeroch det bästa.etos gemensamma

varför omedelbart kanden aktuelle ämbetsmannenöppet,
identifieras sina överordnade jfr French 1983:135.av

Vilken moralisk visslande finns tillfällen dåhar Detstatus
åtgärden moraliskt rättfärdigad och lojaliteten till denär
överordnade och lydnaden inför lagen således måste stå

Några förutsättningar förtillbaka. måste för handen attvara
havisslande ska acceptabelt. Alla etablerade kanaler skavara

och ämbetsmannen ska vilkahaprövats övervägtnoga
procedurmåssiga, innehållsliga, eller legala reglermoraliska som

åtgärder vidtagits ska ha direkt skadligaDeöverträtts. som
effekter för landet och för medborgarna. Visslaren ska ta upp
konkreta åtgärder allmänna klagomål och han skaänsnarare
kunna stödja sina anklagelser otvetydiga bevis Frenchmed

Bok 1981:2133.1983:135,
Exakt får någon med signaler utåt Skiljaktiganär reagera

meningar hör till det normala, eftersom de flesta frågor är av
sådant slag förnuftiga människor kan ha olika meningaratt om
vad bör det gäller allvarliga felgrepp såsomNärgöras.som
uppsåtliga lagbrott eller uppenbar korruption råder det inte
någon tvekan ämbetsmannen måste Eftersomattom reagera.

förekommer måste ämbetsmanvarjeövergreppgrova vara
mentalt och emotionellt förberedd dem Stahlatt reagera
1983:22.
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Obxtmktiøn3.3

Ämbetsmannen obstruk-åtgårdsarsenal vidbetydandehar en
tilllångsammarearbetasåsommarkeringarfrån småtion: att

uppgifter1980:207ff.jfr Rohr Anonymasabotagerent
vadmassmedierna,specielltutomstående,läckor till somom

länder.systematiskt vissaiganskaanvändsförvaltningensker i
följa allabenhårtvisa missnöjemetodvanlig ärEn att meratt

verksamheten brytervarvidreglernödvändigaeller mindre
personalskiften ochmedOmprioriteringarsamman.

genomförandetkraftigt försenaomorganisation kan ettav
program osv.

tillhänsyntryckfrihetslagstiftningensvenskaDen tar stor
informerafår ämbetsmannendet förstainformatörer. För

säkerhetgäller riketsdetspeciella fall närimassmedierna utom
anonymitetföreskrivits i lag.tystnadsplikt Hanseller när

myndig-förtillåtetintebl.a. detskyddas olika sätt, är ens
informationen.lämnatredaförsökaheterna att ta somvem

viktigkalla vixkaøzde,kaninformation, ärDenna entyp somav
verksamheten.offentligadensamhällets informationdel omav

förvaltningensker ivadi grundämbetsmannenEndast vet som
oegentlig-årunderAvslöjandenoch kan till i tid.säga senare av
oftastbyggeroch ämbetsmänpolitikerbegåttsheter som av

massmedierna.tillämbetsmänmeddelanden frånanonyma
inteobstruktionTill detta kan läggas många typer somav

bedömas.skadessahuroch fråganbygger information, är
deunderämbetsmannende godasituationer i vilkafinnsDet

uthärdligaretillvaronobstruktionhärskarnaonda görgenom
dettaåtgärdersådana fall kansamhällsmedlemmarna.för I av

formersigobstruktion kan ärslag försvaras etiskt. Men ta som
Västdemokratiskarelation till detspeciellt ietiskt tveksamma,

innebärdet förstaöppenhetsidealet. Föroffentlighets- och
lojalitetspliktsviker sinobstruktion ämbetsmannensådan att

andradetmeddelas.dessa Förpolitikerna öppnarattutanmot
tillvisslande,ochsåsom viskandeden inte alltid, vägen en

leda tilleventuellt kundediskussion vilkenoffentlig
förbättringar systemet.av
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2.3.4 Som

Vad gäller för sorti kan svårt exaktDet avgöra närattvara en
sorti motiverad. Under beslutsprocesser sker vanligenär
kontinuerligt marginella ändringar i policyn. Kompromisser gör

alla måste och och de medför ämbetsman-att parter ta attge,
får delaktighet i och blir medansvarig förnen en processen

beslut det hade varit etiskt avstånd från.motiverat att tasom
tillräckligt förNär motivera sorti Thompsonär steget stort att

1985:556.
ämbetsman har försökt väcka, viskat eller visslatFör en som

ha lyckats oetisk styrning återstår bara sorti.avvärjautan att en
Åtgärden måste kombineras med den skaprotest om vara
etiskt verkningsfull. Avgår ämbetsmannen offentliggörautan att
orsaken får hans handling sannolikt inte några effekter den
förda politiken. Sorti blir då bara lösningen på personligtett
lojalitetsproblem.

etiska handlingsalternativet duDet avgå tyckerär: attom
dina överordnade för oetisk politik och dina försök tillatten
stånd förändring inte har någon effekt. Gäller detta imperativ

inskränkningar Finns det måhända situationer då det kanutan
moraliskt försvarligt kvar i tjänsten ävenatt stannavara om

detta innebär delaktighet i oetisk verksamhet
Mycket talar för ämbetsmannen i vissa situationeratt trots

allt inte bör avgå. intressant fall då det moraliska proble-Ett är
ligger inbyggt i rollen eller i själva regimen, dvs.met rentav

rollen eller regimen i sig ond och orättvis. kanHärär man
hävda antingen ämbetsmannen bör avgå för inte stödjaatt att

eller han görett ont systern, att mest gott att stannagenom
kvar i stället för lämna plats för någon heltäratt utansom
skrupler jfr Downie 1964:105fñ Weisband-Franck1972:75,
1975:91ff, Thompson 1987:51. Vi står i detta fall inför ytterst
intrikata avgöranden kräver detaljkunskapersom om
situationen.

Ännu fler skäl talar för ämbetsmannen bör i sinatt stanna
tjänst då det frågan regimer i grunden dettjänarär om som
goda och sådana fall kanI hävdarätta. t.o.m. attman en
ämbetsman väljer svikersorti sitt vårtmotsom ansvar
offentliga och samhällsmedlemmama. Etiken kräveretos att
han i stället fortsätter kampen vad han fel ochmot ontser som
Hart 1984:117. allaOm ämbetsmän har självständigasom
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enbartså småningomförvaltningen blirlämnarmeningar
dennaifrågasätta det justoch kankvar, ärsågare attman

offentligadetmed tillpositivt bidrakategori har attmestsom
avgångarfaktum1985:556.Thompson Detlivet tätaatt

skäl tillytterligareförvaltningenstabiliteten iminskar är attett
förhindraförkvarbörämbetsmannen ettattstanna

grundeniföljaskan kommasammanbrott ontettatt avsom
1964:105.Downiesystem

ämbets-sortiliggerreaktionsmöjlighet, nära, ärEn attsom
etiskt för-finneruppgifter hanslippaber att sommannen

tillförflyttashankankastliga. Detta att engenomarrangeras
någotorganisationendelorganisation eller attutanavannan

tvivel-etisktreaktionsådanmarkera En ärsätt protest.annat
Ämbetsmannen obehagenvisserligen självslipper äraktig. men

oetiskadeskötafortsätternågonmedveten attatt annanom
smita frånoetisktlikauppgifterna. tordeDet att ansvarvara

åtgärder.oetiskavidtaattsom

varasamhällsmedlemmamarelationen till2.4 Vilken bör

i denförvaltningenrelationsetiken fördelfundamentalEn av
förhållande tilldemokratin ämbetsmannenspolitiska är

relation skai dennaproblemsamhällsmedlemmarna. Tre
1991b:avsnitt Lundquistdiskuteras i detta 1988,

olikaämbetsmannenvilka grunder börPå vägav
varandrasamhällsintressen mot

sigförhållaellermedkänslavisa klientenämbetsmannenBör°
neutral

tillförhållandenhaistil bör ämbetsmannenVilken°
samhällsmedlemmarna

mellan oli/aa2.4.7 intressenAwágning

Ämbetsmannen olikakonfronteras med åtminstone tre
varandra,motsättning tillstå isamhällsintressen kansom

2allmänintresset,samhällsmedlemmarsamtliganämligen 1
klientintresse.klienter Mansårintresse och 3intressenter

dåsärintresse,klientintressetkan naturligtvis ett mensomse
beroendeförhållande tillsärskiltklienterna ofta har ett
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ämbetsmannen det motiverat låta det särskildår utgöraatt en
kategori.

detAtt finns underlag för konflikter mellan intressena år
uppenbart. finns också skålDet etiska dilemman åratt anta att
mycket vanliga. enkel illustration uppfattningEn ger en om
komplexiteten:

myndighetEn planerar behandlingshem förrättaatt ettup
missbrukare hus i svenskt villakvarter. Förslett ett igt eti van

med behandlin form dettamotiveras att giviten av go a
resultat vid tidigare försök pro värderinessionens .Klienternahar utsikter bli friska klientintresset ochstörre att
det offentliga får stället för brottslighet ochhet vårdkostna1 er
människor fungerar den emenskapen och görsom i soci a

produktionen allmänintresset. skunytta intresseni e
således tillgodoses hemmet blev verklighet: ettom
kliegitinfgessedocll:allmälnintresset. b ak VH aaga"et lanyäadegbrehandlinett intresse att ta.inns oc eri e e i rna,

till det hemmet, hävdar attgrannar
trivseln områ minskar och hus förlorar värdeet atti eras i
fastighetsmarknaden. också oroliga förDe år att
behandlingshemmets invånare ska ha inflytande.ett ogynnsamt

deras barn särintijesset.
Samma .slagsreaktioner kan mänkgdparallellamötaman i en

fall, vid örsök hem för ingsstördaupprättat.ex. att ett utvec
eller mottagningsenhet för flyktingar. Står inför etisktetten V1
dilemmasom saknar svarett givet
Lundquist 1991:890

finns inte någonDet enkel tumregel för lösa alla de etiskaatt
problem ämbetsmannen ställs inför då han motstri-mötersom
diga krav från olika intressen, han har alltid själv företautan att

ansvarsfull etisk prövning.en

2.4.2 Medêányla eller neutralitet

bör ämbetsmannenHur lydnad för lagen å sidanavvåga ena
och hänsyn till samhällsmedlemmarna å andra sidan Bör han

neutral i relation till klienterna och dem fall vilkaivara se som
princip ska behandlas lika, eller bör han Visa medkänsla och se
dem individer vilka och kräver speciella hänsynsom var en som
inte alltid lätta uppfylla inom lagens ramarår Kravenatt
åmbetsmannarollen i detta fall motstridiga:är

Å sidan kräver vi tjänstemännen ska etisktatt autonoma,ena varaÅlyhörda och flexibla. andra sidan vill de ska neutrala,att vara
lojala och tekniskt kompetenta. Skulle vi nöjda med rentvara en
webersk byråkrati sådanNej, skulle okänslig, omånsklig,en vara
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okänsli förallt,framförinitiativ och,digstelbent, l utanmen
tionereller instrulagarkommerdennaetisk kriti närutom som

mänsklig,nöjda medviöverordnade. Skullefrån rentenvara
inte detråkratisituationsinriktad b om ärochflexibel ennu

införleda till olikhetskullesåmotsättning Nej,logisk en an
politiskaolydnadkoordinering ochlagen, brist gentemot

ifrånlångtBådapolicylinjer.breda ärdirektiv typernasom ger
1986:273Gunsterenidealiska. van

lika.behandlaslika fall bör KanallakräverRättsstaten manatt
isituationerFinns detregelfrån dennatänka sig undantag

specielladethänsyn ibörämbetsmannenoffentligevilka den ta
Vänderbehandlinglikaregelnavvika frånfallet och således om

behandladnormalt bliklienten vill hanenskildetill denoss
myndig-önskarfall.individ och inte Han attettsomsom en

medkänsla ochvisarsig honom,verkligen bryrheterna om
problemuppfattassympati och han vill inte ett somsom

Vad1975:3.mekaniskt jfr Thompson sägerkategoriseras
dettaförvaltningsetiken om

ställabörförvaltningenhuruppfattningenklassiskaDen om
idealbyråkratenweberskefall otvetydig.i detta Densig är

dvs.förkärlek,vrede ellerstudio utanhandlar im:ine a:
förvaltnings-självainbyggt iopartiskt. Förhållningssättet är

medhandskasmöjligtskulle intekonstruktionen. Det attvara
kategorise-inte klienternaärendenmängdenden stora omav

organisationer,Specialiseringhanterligarades i storagrupper.
samhälletsmodernalösa detnödvändiga för attsom anses

med problem-sysslaråmbetsmänneninnebärproblem, att
medarbetarochmed individer.kategorier, inte Var typ avenen

med litetstället förmänniskor igällerproblem många ettsom
blir denDärigenomderas problem.människor och allaantal

opersonlig ochnödvändighetverksamheten medadministrativa
Ämbetsmannen allasigkan inte "bry om"institutionaliserad.

adminstrationen måstemodernaenskilda fall. Den vara
1975:3ff,41.partikularistisk Thompsonuniversalistisk, inte

börförvaltningenden offentligauppfattningEn är attannan
individuellasöka förstå derasmedkänsla ochvisa klienterna

vetenskapligadagsdebatten i denproblem. Såväl i som
tilli relationsådan särbehandlingdiskuteraslitteraturen

förvaltningsbeslut.omänskligauppenbart orimliga eller
bland flera förmålsättningMedkänsla kan ingå som en

förvalmingsverksamheten:
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För dessa intresseavvägningar skall kunna riktigt ochgörasatt
insiktsfullt krävs därför särskilda och särskilda antier förre er añfitdmyndigheternas arbetssätt så borgarintresset larpräatt me
verksamheten. Särskilt det råder motsats melnär an
olika intressen, måste den offentli sektorn visa sin styrka genom

i utsträckning hittills iträda den enskilde, honomstörre ånatt ge
råd och information, sig för kritisk anskning och visaöppna
medmänskli och förståelse för den de. skr.Reg.et ens
1984/85:20 :26

Myndigheterna ska således visa medmänsklighet och
förståelse". Avståndet till Webers kyligt neutrale byråkrat år

och viktiga principiella frågor aktualiseras dennamedstort,
konstruktion. medmänskligheten frånKräver denavsteg

Äruniversalistiska principen den förenlig med kraven
lydnad lagen och lojalitet överordnademot mot

Kritikerna nej denna sista fråga. åmbetsmån-Omsvarar
låter medkänslan med klienten sig uttryck i beslutentanen

tillskansar de sig beslutskompetens inte delegerats till dem.som
till klienternaHänsynen blir viktigare laglydnad och lojalitetän

Ämbetsmannende överordnade. får inte vidaregentemot utan
tillägna sig för lösa problem bara för han självatt attresurser

dem viktiga. Skulle ämbetsman hanvarje göraser som som
ville, all kollektiv verksamhet omöjlig Thompsonvore
1975:13f,10f,65ff, Sundberg-Weitman 1985:52ff. Kritikerna
företräder renodlat fall den weberska byråkratisynen:ett av

Vad modem offentlig eller privat organisation såän är åren
den maskinliknande instrument eller redska förett ett yttreföräldår en
makt. inteDen Den inte ellerår är vän.en person. en en
Den abstrakt relationer utformats förär ett system attav som
upånå definierade mål. Roller kni plikter ochärexternt pen av

bryr sigDe inte de har inga käns Om vissm om; or. en
rollinnehavare bryr sig om speciell klient eller kund etc. åren
detta inte del organisations lanen. själva verket uppfattasIen av

sådan relation mellan rollinne i modern isationen avare en or
och klient oetisk, eftersom den klienten ördel,en som ger en
kanske i form nepotism eller favorisering. Thompson 1975:17av

inte självklartDet hur ska ställa sig till dessa bådaär man
uppfattningar i konkreta fall. Vid etiska bedömningar av
offentlig politik det inte alltid möjligt enkla ochår att ge
entydiga lösningar. Sökandet efter den korrekta balansen mellan
å sidan medkänsla och flexibilitet och å andra sidanena
opartiskhet och strikt regeltillämpning har kallats den offentliga
verksamhetens dialektik Lipsky 1980:160. Följande
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ämbetsman illustrerarsvenskfrån högreintervjusvar en
problemet:

ioch lojalitetobjektivitetvarit väldigt starkDet har mot statenen
försökeroch Mande hö stats göra.sätt att varae

detoch individen Detåde förbästa ärgöra staten som
allmänhetenhjälpatill för,och förvaltningenämbetsmännen är att

naturligtvisframför alltså långt det någonsintill rätta attmen
eftermöjligt.så rättvistobjektivitet för fådetnå att somen

1979:63Mellbourn

oftast karak-hartillrätta med dilemmatFörsöken kommaatt
krav. Vibåda modellernasmellan dekompromisstären av en

denblandformfinna legitimreferera försökska ett att aven
mänskliga ad hoc-regelbyråkratin och denweberska

förvaltningen:

formellsådan blandformföreställa sigkanHur avman en -förslagadministration Mittmänsklighierarkisk och flexibel är:- varkenförvaltningenformella hierarkieratt som1nom se
föreskriververklighetsbeskrivningar eller somsom normer

tillbakakan fallareservforfarandebeteende ettutan som mansom
interaktion,administrativdagligsituationer, dvs.i kritiska när

hierarkiskaformellamedvanli inte överensstämmersom
Pålösa.den inte kantill konfliktermodeller, fast, lederör som

byråkratini den weberskavärdefulla elementbibehållsdet sättet
till halvautonomtbyråkratema får frihetsamtidi som

kybemetiskbåde etisk ochkrävsbesluts attande något som ur
1986:2736synvinkel. Gunsterenvan

medkänslaneutralitet ochmellanavvägningenSer ur
alltiddennealldeles självklartsynvinkel det inteklientens är att

samtidigt riskerarfall inte hanmedkänsla -i varjeföredrar om
Ämbetsmannen stårbehandling.effekter godtycklignegativa av

etisktansvarsfulltdilemma kräverinför övervä-ettett som
gande.

00/7rambällrmedlemStilen mellan ämbetman2.4.3 z mötet

egenvärde indikerarRedan det faktum tillmäts attatt process
samhällsmedlemämbetsman ochsjälva i relationen mellan.rtilen

samhällsmedlemmarnavilketspelar roll. Det .rätten
väl så viktigtbehandlas i policyprocessen kan således somvara

medväl tillfredssubstansen i åtgärderna Klienten kan vara
negativ uppfattning detbeslutens substans ha sättommen en
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vilket behandlats. Ord förnedrande ochhan som
"hänsynslöst" hur bemötandet kan uppfattas klienten.anger av

Perspektivet vidgas till omfatta helakan Detsystemet.att
vilket påverkar hansklienten bemöts ämbetsmannensätt av

politiskavärdering myndigheten och -indirekt hela detav av-
har hävdat förvaltningens legitimitet iMansystemet. t.o.m. att

betydande utsträckning vilar huruvida lyckas skapaman
samhällsmedlemmarna finner acceptabla Mooreprocesser som

2st.1981:
finns alltså goda skäl beakta stilaspekten. särskiltDet Iatt

hög grad detta fallet direktkontakten mellanvidanses vara
närbyråkrater och deras klienter vilket den vanligaste formenär

mellan offentligt omedelbara ochoch privat. Denmöteav
personliga relationen i för medborgaren viktiga angelägenheter

förkontakten både emotionellt och materiellt kännbargör
honom. sak bli behandlad i skriftligtDet är snävt ettatten
beslut, helt bli behandlad ochatt ett arroganten annan
oförstående sitter och talarmedmänniskasätt av en som man
med. Redan i utgångsläget den hjälpsökande i svårtär ett

missbrukareunderläge; Många roller, såsom ungdomsbrottsling,
och för klienternasocialhjälpstagare, kan stigrnatiserandevara

i den mån det fråga frivillighet, därför i det längstaärsom, om
1980:8ff,68f,93ff,undviker kontakt med det offentliga Lipsky

Nelson 1980.
politiska borde, hävdas det allt oftare,De processerna

till den den offentliga verksam-säger attanpassas norm som
heten till för samhällsmedlemmarna och inte Detär tvärtom.
offentliga har känsliga attitydemamötet görnyanser som
bakom och det offentligai beteendet moraliskttonen
betydelsefulla. kan bli ämbetsmannens stilArrogans gentemot
klienten får hemlighetsmakeri långavänja sig vid ochsom
dröjsmål. Procedurerna utformas för myndigheterna och inte
för klienterna Willbem 1984:105 .

weberska idealbyråkraten har ofta fåttDen utgöra
utgångspunkt för fungerar bättreDenneresonemangen.
"mer den berövas sin mänsklighet dvs. bättre den lyckas
utveckla den specifika egenskap räknas densom som en
främsta merit, nämligen eliminering kärlek, hat och alla rentav
personliga och irrationella känsloelement, undandrar sigsom
beräkning" Weber Därmed med-1921:74. avvisas visserligen
känsla, finnsdet inte något i idealtypen säger attmen som
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klienterna ska behandlas ovanligt och hänsynslöst. Anvisningen
i svensk offentlig utredning, "den enskilde medborgarenatten

enligt ledande demokratiska idéer böra ha tillrätt ettanses
bängrrtijit//t från myndigheternas sida SOUocb korrekt bemötande
1964:27:79, liksom jO-uttalandet det självklarhetäratt atten

ämbetsman ska ha korrekt och taktfullt uppträdande,"etten
torde förenligväl med idealbyråkratins stil. harJOvara
framhävt några viktiga punkter:

Medmänsklighet och förståelse ytterligare och iblandär ett steg
framhålls viktenjust mänskligt bemötande klienten.ettav av
Justitieombudsmannen föreslår felandeexempelvis att en
myndi het kunde kosta enkel till klienten.ursäkt"Myncägheterna sig en

bör vid uppträda litevänja attnog sig mer
mänskligt kontakterna demed sina egentliuppdragsgivare,l
enskilda människorna". Nonchalans och serviceanda ärnst
oacceptabelt.

också myndigheter iblandJO har distans till dennoterar att
enskildes situation:

"Manfår intrycket irritation eller dessöver att systemetav
hantering ifrågasåttsgden enskildes gehör .ansträngningar att 1

angelägenhet vikt för honom blir något tillsätten av
störande inslag verksamheten". förekommerDet atti
myndigheter bagatelliserar någon medorätt blivit föremålatt
för eftersom felet ull. verkar bortseManrättatsingre p senare
från kostade den enskilde besvär och möda ochatt et inte
sällan det dithän och det antal dagar.att att tog ettpengar

bristande förståelse förDetta hur enskildvisar en person
drabbas behöva kämpa den maktapparatatt motav. ensam

myndi heterna utgör".som
1986/87:240,udsmannens åmbetsberättelseusnneom

/987 23688:21

2.5 Kan prioritering professionell kunskapexpertens av
rättfärdigas

Expertskolan ska kommenteras särskilt, eftersom andelen högt
kvalificerade blivit allt offentligai den förvalt-störreexperter
ningen. har användaExperten den vetenskapliga elleratt
erfarenhetsmässiga kunskap han besitter. värdena i vårtEtt av
offentliga den funktionella rationaliteten, hår centralt.äretos,
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A

över-
ordnade

professionell
kunskap

ÄmbetsmanrzenFzg 10 expertempøsitiøn

rättfärdiga beaktar denämbetsmannenKan attman
bekostnad övriga värden, ochprofessionella kunskapen av

lojalitet och hänsynden ställs före relationerna lydnad,att
värden ochgivet: eftersom kraven från samtligaSvaret är

vidare baramåste tillgodoses kan interelationer utanexperten
sin professionella kunskap.prioritera

sällan i så renodladpraktiken uppstår emellertid problemetI
professionella kunskapen stödjaform. kommer denSnarare att

till samhälls-någon de övriga relationerna, hänsynent.ex. attav
eller illojalmedlemmarna inte lyder lagen ärgör att experten

sina överordnade.gentemot
år, i falletVi har mycket detta under närsett t.ex.senareav

förklinikchefer i sjukvården inte sig kunna ansvarettaanser
eftersom professionella grunder bedömervården de att

nedskärningar leda till patienterna inte fårkommer att att en
vård. professionella kunskapen lederadekvat Beaktandet denav

förehär till till samhällsmedlemmarna prioriterasbring/nenatt
ochløyalitet ydnad.
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2.6 Viktningen värdenaav

Finns det någon given prioritering mellan värdena i vårt
offentliga dvs. bör något värde beaktas före de övrigaetos,

frågan ställs så generelltNär måste bli fårnej. Vi i ställetsvaret
konkreta fall. Bör demokrativärdena mindret.ex.se vara

betydelsefulla ekonomivärdena, speciellt ekonomisktän en
pressad situation Kunde kanske prioritera ekonomi-man
värdena och hänsyn till demokrativärdena endast då det ärta
ekonomiskt möjligt På normativ nivå frågornaär svaret ett
klart vilket framgårnej, följande citat frånav en
regeringsskrivelse:

offentligaDen sektorn arbetar med andra mål och på andra villkor
den privata. betyderDet den offentliga sektorn måsteän att

utveckla andra, och delvis annorlunda, metoder för utvecklin av
arbetsformer, utrustning och organisation. Givetvis bör ockman
i detta arbete för impulser och erfarenheter från andraöppenvara
sektorer.

Dock det samtidigt vikt utvecklingen inomär största attav
den offentli sektorn alltid utgår från dess Verksamhetenegenart.alltidälottnamåste i folkmaktens suveränitet folkstyretsärsom
första förutsättning. Den måste vidare arbeta med speciellt höga
krav på insyn och mottaglighetför opinionsbildnin

.Rättssäkerheten i den entli verksamheten inne därtill iäro
viktiga hänseenden särskilda arbetsformer ochav
organisation.

1984/Reg. skr. 85:202:8

den citerade regeringsskrivelsenI prioriteras alltså demokrati-
värdena. utvecklarMan med avseenderesonemanget
intressentmedverkan i förvaltningen:

För dessa intresseavvägningar skall kunna riktigt ochgörasatt
insiktsfullt krävs därför särskilda och särskilda añarantierförre er
myndigheternas arbetssätt så bor intresset tid präglaratt me
verksamheten. 1984/Reg. skr. 85:202:2

.

På motsvarande prioriterar JO hänsynensätt gentemot
samhällsmedlemmama ska skyddas frånövergreppmotsom
myndigheternas sida:

I våra dagar, den offentli förvaltningen fåttnär allt större
omfattning och kommit in ipa i de enskildasnärmareatt t
intressesfárer, framträder med särskild behovet beredastyr atta
den enskilde dd eller misstag från myndiövergrepmots åettasida. framstårutövamas skyddsintresseör heltetoss som
dominerande. Vid sidan härav det allmännas intresseär att
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fortfarandeförvissopliktersinaicke åsidosättertjänstemännen
dock ickesammanhangförevarandeibeaktande kanalltvärt men
framtidaämbetsansvaretsFråganbetydelse.likatillmätas stor om

fråndärför främstmeninenligt vårutformning bör ses
rättssäkerhet.enskildesvadnpunkten gagnar enav somsliustitieombudsmärmens1970:485berättelse

direktivöverordnadeslyda ärinte börämbetsmannenAtt som
Ämbetsmannennormala.detLaglydnadsjälvklart.olagliga ärär

politikernatillhänvisningfölja lagen medkan inte vägra attatt
ställer krav. Inteallmänhetenmotstridiga signaler eller attger

handärförlydavägande skälhanheller kan vägra attutan tungt
hansallmänintresset,striderlagenbedömer utmanarmotatt

enskildestillgodoser denintemedvetenhet ellerprofessionella
andraochdomareställs högt: Förlaglydnadbästa. Kraven

yrkesetikentillhörakan detfunktionäreroffentliga sägas att
Strömberg 1987:135.lagen"följa

etikensslagsnormalfalletLaglydnad uppfattas i ettsom
det faktumEnbartuppnå.alla måsteminiminivå attsom

särskilt prisvärt.någotintelyder lagenämbetsmannen är
undantags-igrundkvalifikationLaglydnad är utom renasomen

1981:63Fleishmansjälvklarhetfall måste vara en
Ämbets-allt.står intelyda lagenskyldigheten överMen att

står idenlagenlydaskyldigär tvärtom vägraatt ommannen
offentligavårt Ivärden igrundläggandetillmotsättning etos.

medkrigsförbrytelser,kringdiskussioneninternationelladen
framgårmanifestation,mäktigNümbergrättegången attensom

det lagenskyldighetkan ärlydnadsvägran även somomenvara
åtgärden ifråga.föreskriver

krigs-tyskeproblem. Denlaglighet kanFrågan ettvaraom
fickorder handeuppfattade inteAdolf Eichmannförbrytaren

olagliga:överordnadefrån sina som

majoritet,folketstyskavaltsringDet är avsomen re
ochdiplomatiskaturländer har sinasamtliga representanter... ha någraobetydlig litenskulleVarför jagså vidare. mansom en

överordnade ochminafrånfick orderfunderin Ja ene a
uppgift.inte min jagTy detlervarken vänster.öger varesag

1982:154iEichmann Langhade lyda.att von

tillbakavisarinvandrarverketför det svenskachefenNär en
död medmänniskasförorsakatanklagelse ha attatt en annan

rimligtileverhaskyldig "tillendasthon är etttrott attatt
de lagarlydaanledningland där det finnsdemokratiskt att som
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riksdagen stiftat Eriksson tillgriper hon1996 sammasom
Eichmann. Därmed hon allt dömaargument attsom menar av

hon innehållet skulle de ledainte behöver i lagarnaprövaatt -
till beslut moraliskt fel eller effekter onda detär är ärsom som
inte hennes någon politikernas Detutan annans ansvar.
saknas moraliskt stöd för denna ståndpunkt. EichmannOm var
skyldig etiskt de lagar han följde i det totalitäraprövaatt
Tyskland detsamma ämbetsmänborde gälla iäven
demokratiska system.

i lagstiftning eller professionskoder direktAtt ange
möjligheten till ordervägran moraliska grunder har visatrent
sig problematiskt. Orsaken svårigheten preciseraår attvara

lydnaden.entydiga, alla omfattade, värden sättaatt motuppav
Svenska Polisförbundet ha någonvill exempelvis inte samvets-
klausul överför problemeti sin etiska kod, eftersom sådanen
med etiska ställningstaganden den enskilda individen som
därmed skulle bli den samhället har pliktavgör attsom om
ingripa eller inte. konstruktion detta slagEn ger, menar man,av

för hänsynstagande till andra lojaliteter demänutrymme som
uttrycks rättsosäkerhet. deni lagen vilket leder till För som
råkar i samvetskonflikter lojalitet endastanvisar koden utöver
möjligheten lämna yrket alltså sorti Svenska Polis-att -
förbundet 1983:7.

Vidgar detskulle kunna sägaresonemanget attman man
förekommer antal typinstanser eller normkällorett som
föreskriver intevad ämbetsmannen ska ochgöra göra:

internationellaregler konventioner, grund lagar,° ,förordningar, administrativa för socialaomar,anvisningar,
regler, moral osv..

medborgare, politiker chefer ochmller och ämbetsmän°
underordnade.

professionellkunskap kunskap, praktisk erfarenhet osv..

kan förekomma hierarkiska relationer både inom ochDet
mellan de typinstansema regler, roller och kunskap, dvs.tre att
den normkällan bör viktigare den andra. Ordningenänena vara

inte given kan situationsberoende. Problemär utan vara
uppstår de olika typinstansema olika signaler till hurom ger
ämbetsmannen bör handla. kan förekomma konflikterDet
inom varje t.ex. beträffande frågan huruvidatyp
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ska tolka folkviljan eller denämbetsmannen själv motta genom
Vetenskaplig kunskap ska prioriteraspolitikema, eller huruvida

också finnas mellan depraktisk erfarenhet. Konflikter kanföre
anvisningar,typinstansema mellan administrativat.ex.tre

kunskap.medborgarhänsyn och vetenskaplig
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Vad ämbetsmannarollen3. är

Vi övergår till empirisk nivå och frågar vad ämbetsmanna-nu
rollen och hur den förklaras.ska förstår möjligenär
Fundamentalt frågan vilkenintresserade iär av om
utsträckning i vårt offentliga iomsättsetosnormerna
förvaltningens organi-ering och konkreta åtgärder. Vad är
ämbetsmannarollen offentligai verkligheten Gäller vårt etos

inskränkningar eller finns det faktorer förhindrarutan attsom
det verkar fullt ut

har redan det kan problem med demo-jag antytt att vara
krativärdena i meningen de inte uppmärksammas tillräckligt.att
Speciellt har politisk demokrati och offentlig etik kommit i
skymundan. Ekonomivårdena däremot betydandeägnas

i den offentliga debatten och, såvitt kan iintresse ävenman se,
förvaltningspraktiken.

Eftersom konkret aktuell empirisk forskning praktikenom
saknas måste väljabakom dessa värdefrågor i jagstort sett en

och fråga det finns förhållanden -idéer,vägannan om
beteenden strukturell nivåoch institutioner på som-

eller förhindrar ämbetsmannen följa vårtattuppmuntrar
offentliga från vårt offentligaförklara avvikelserKanetos. man

utifrån eller mindre tvingande strukturella förhållan-etos mer
Ärden det inte alltid helt självklart vårt offentliga äretosatt

tillämpligt
Framställningen således vårt offentliga i aktion. Iägnas etos

vilken utsträckning vilket beaktar politikerna, deoch sätt när
organiserar, och vårt offentligaämbetsmännen, denär agerar,
etos Fokus tidigare demokrativärdena med tonviktenär som

offentlig etik och politisk demokrati.
Analysen omfattar beteenden, idéer och institutioner. Till en

idéer.början måste klarlägga situationen avseende mäktigEn
idéströmning brukar dominerar dagenskallas ekonomixmensom
förvaltningsdiskussion och -praktik, vilket motiverar en
genomgång några dess huvuddrag.av av
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3.1 Ekonomismen

etosÄven offentligavårtanvändningenför avnormenom
prioriterasi praktikenviktiga kan delikaalla värdensäger äratt

värdena imellanförskjutningarockså skeolika. kanDet
olikastarkt vidolikavården betonasmeningen olikaatt

idémässiga utvecklingendenitidpunkter. Själva huvudlinjen
ekonomivärdenaotvetydigtdecenniernaunder de ärsenaste

1990.alltmer Pollittbetonas
denMellboumutvecklingstartade dennaNär attmenar
då ordettillförvaltningspolitiken fram 1986,socialdemokratiska

kapitelrubrik iförekomför första gångeneffektivitet som
effektivitets-förbristande intressevisatbudgetpropositionen,

Huruvida det1986:29.produktivitetsfrågor" Mellboumoch är
åttiotalettill mittenända frammakthavarnakorrekt att varav

förvaltnings-orienterade"traditionellahelt upptagna av
gradi ökandeförvaltningensamtidigtbedömningar, som

kanske ifrågasättas.effektivitetsfrågor, kankoncentrerade sig
sannolikt tidigarebörjadeekonomismOmsvängningen till även

vidredanfall Tarschysi allamakthavarna.hos Det tror som
vetenskapenekonomiskapåstod den1970-talets slut att

ideologiadministrativapolitiska ochsamtidensgenomsyrar
tvekan hurnågonråder det intedagsläget1978:36. I om

i helai Sverigeinte barahuvudprioriteringen utanutser
dominerar.ekonomistisk linjevästvärlden: hården

sådana,bedömningar"traditionellamedOm avserman
rättssäker-etik ochdemokrati, offentligfrån politiskutgårsom

utbildningmaterialöversikt trycktallmänhet, över omger en
förvaltnings-antagandetförvaltningschefer stöd för attav

medhängerintresserade frågorfögaaktörer är sammansomav
detaljeradförLundquistdessa värden se 1993a genom-en

förvaltnings-konsulter diagnostiserarinhyrdaNär
alltid explicitproblem saknas såmyndigheters ettgott som

offentlig-etiskaochpolitisk-demokratiskt perspektiv över-
vanligtredovisningföljandeväganden Ds l988z25z32f. I av

ochmyndighetsanpassade chefs-förekommande inslag i den
återfinnerstatsförvaltningledningsutvecklingen för svensk

värdeinriktning:allmännasamma
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till ökadmed kopplingeffektivitet och produktivitetOkad-målupp fyllelse.
varroll.Utveckling chefernas arbetsav- verksamhetutvecklingenoch deltagan iChefemas aveansvar- arbetsformer.och

personalledarollen.Strategier for chefs- och- myndiinomKommunikation och samverkan eten.- möjliochFörändringsarbetets begränsningar eter.- serviceinriktad verksamhetkundorienterad ochEn-SOU 1991:41:190

huvudliggeri ledarskapsargumentationenTyngdpunkten över
rättvisans skaekonomiskt slag.motiveringar Itaget namnav

effektivitets-förekommer bredaremedges det iblandatt ett
anknytning tillkostnaderna.det enbart tillbegrepp Iän som ser

direktmedbestämmandeavtalet alltsådet statliga som rör
sålunda effektivitetdefinierarförvaltningsdemokratin man

som:

under godmålen för sin verksamhetmyndigheten nåratt
service-,med beaktandehushållning med avresurserna,

beaktandeoch medoffentliaghets-och rättssäkerhetskraven av
arbetstillfredsställelse, god arbetsmiljö,behovens avperson

ochtill medbestämmandeoch möjligheteranställningstry et
ing. B 1980:2:7personlig Dsutvec

demokrati,offentlighetskravet hör till politiskMed som
och med-hör till rättssäkerheträttssäkerhetskravet som

interndemokratihör till förvaltningensbestämmandet som
förvalt-allvarligtkommer in demokrativärdena. Hur ser

demokratikraven det kommer till praktiskaningen när
förefalleråtgärder hierarkin går, destolängre i man merner

konkretiseringarkostnadseffektiviteteten dominera. deI av
under detinnehållet i chefsutbildningar presenteratssom

femton ambitiösa insatser områdetårens mycketsenaste
explicit frågorsöker förgäves efter tarmoment uppman som

politisk och offentlig etik. det förstademokrati Närom
utbildningsprogrammet för verkschefer presenterades i

delentjugonio punkter fanns demokrati eller för dentermen
mån demokratietik inte med Ds 1981:1426. denB Iens

tillberörs det interndemokrati ofta i anknytningär som avses,
reformen medbestämmande och i flertalet fall medom
effektivitetsmotivenngar 1991:41:bil.14: 192f.t.ex. SOU Det
förefaller efter chefermakthavarna helt enkelt sökersom om



56 SOU 1997:28

de förmår klara den pressade ekonomiskatrorsom av
situationen:

Förmågan och omprioritera finna möjligheteromprövaatt samt
till rationaliserin effektivisering och produktivitetsökning ställer
kom i efsrollen särskilda Reg.etensen c prov. prop.

/87:99:62198

kan också konstatera demokradvärdenaMan tydligtvis oftaatt
saknas i årnbetsmännens problembild. fömyelsefondStatens
har nyligen genomfört undersökning vad de anställdaen av
uppfattar såsom hinder för förändringsarbetet vid statliga
myndigheter. har förteckningMan sammanställt inemoten

olika omfattar vad150 antal ämbetsmän chefer,ettsvar som
fackrepresentanter och ämbetsmän i allmänhet sigsäger se

hinder och svårigheteri fömyelsesträvandena. Svaren isom
förteckningen har sedan urval ämbetsmän fått rangordnaett av
efter upplevd betydelse skala från och deras0-3en
uppgifter har ställts till rankinglistor. finns ingaDetsamman

helst spår demokrativärdena i rangordningama. Tvåsom av
förklaringar tänkbara. Antingen uppfattar ämbetsmännenär
demokrativårdena oproblemadska och väl tillgodoseddasom
vilket har svårt ellertro också känner de inte tillatt attman

finnsdet några demokrativården vilket allvarligt med tankeär
värdenas förankring i grundlagen Hinder för förändrings-

arbetet 1996.
ekonomisüskaDen organisationsfilosoñ för den offentliga

sektorn brett sig alltmer har övertagits från den privatautsom
företagsamheten. tankevårldDenna ingen svensk uppfinningår

förekommer överallt i västdemokratiema. inter-Dessutan
nationella och anknytning framgår bl.a. ävenattursprung av
själva direkt gångbar svenska jfrärtermen management
Mellboum 27. Utvecklingen1986: påbörjades och har nått
längst i denUSA. vetenskapligaI litteraturens granskningar av
den amerikanska utvecklingen redovisas allmänna dragsamma

iakttar i Sverige.som
amerikansk debattI någon ekonomi haratt ersattmenar

juridik språk" Lowi 1992:33, och andra hävdarstatenssom
grundarfådemas Värden den moderna organi-att ersatts av

sationens värden. Innebörden i dessa sammanfattas resignerat:
sorgligt vägleds managementeliten intemerpartennog av av



57SOU 1997:28

organisationer-bibehålla denågra ädlare principer än att egna
1989:xi.hälsa Scott-Hartnas

vad gällerdenna utvecklinguppenbar kanskeMest är synen
1960-taletpersonalplanet. Sedanden offentliga tjänsten

förhållanden.den privata sektornsständigt sighar närmatman
byttslagstiftningen har beteckningen tjänstemandenI senaste

förändringsig dennaarbetstagare. kan förväntaMan attut mot
effektereller kommerpersonalplanet har att

Riksdagens revisorerjfr Sjölundpolicyplanet 1996a. Inte ens
någotföreställer sig det frågan änär annatatt om

kostnadseffektivitet:

tillmäterinom arbetslivetökade viktDen numerasom man
ering,kompetensutvecklinarbetsorganisation, ledarskap, re

stödjandemotivation, goda arbetsvillkor och samtetsaren
bidra till verksam-frågan hur personalen aktivt ska kunnaom

myndig-talar förresultat kostnadseffektivthetens sätt attett
politik för sin personal.tyåläigoch genomtänktheterna har en

1995/96:RPB:

den kommunalagenomgripande effekternaLika är
1990-talet har reformerorganiseringen. Under stora genom-

till demokrati-helst hänsynförts till någrautan somsynes-
utvecklingredanvärdena. Och här kan notera en avman
ledande ställningKommunalpolitiker imindre önskvärt slag.

direkt demokratisktsig iblanduttrycker sätt ärett som
ekonomivärdenastötande, möjligen kan ha stöd isommen

jfr Norlin 1994.
negativkarakteristiska dragekonomismensEtt ärmest enav

diskussionen uppträderpolitik. den aktuellaI ensyn
reducera politik till någotnyliberal falang tenderar viljaattsom

symbol-verksamhetmindre meningsfullt. Politik beskrivs som
käbbel vilketoch allmänt osakligt och ideologiskt präglatsom

fördel kundemed utan.man vara

Gränsdragningsproblem3.2

offentligainte så alldeles enkelt orientera sig i dagensDet är att
verksamhet. Svårighetema börjar redan då ska dra gränsenman
mellan privat och offentligt.
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arrangerar
PRIVAT

finansierar

PRIVAT PRIVAT

producerar

77 Kombinationer Wat/lg: 00/2privatav

ställer funktionerna finansierarOm samman arrangerar,
och producerar erhålls olika dessaåtta kombinationer. Av är
den första helt privat och den sista helt offentlig. Resterande

blandforrner fastställadär det inte vidare gårutgör utan attsex
har med offentligt eller privat. frågaDengöraattom nu

har anledning ställa gäller vårt offentliga i samtligaår:att etos
fall där det offentliga något involverat 1-7sätt är

vad frågan verkar åtminstoneOavsett såän årsvaret en
del aktörerna förvaltningen den organisationenav nya somse
något möjligheter. finns både positiva ochHärsom ger nya
negativa varianter. negativt kan deSom notera attman
eventuella missbruk kontokort, representationsforrnerav osv.

uppmärksammats i den tidens s.k. affärer vanligtvissenastesom
förekommit i organisationer sådanarepresenterarsom
blandformer.

Problemet med det otydliga gränslandet mellan privat och
offentligt kan också illustreras de dentre statstyperav
politiska outputsida där implementeringen sker,processens

det kan rimligt särskilja i den aktuella samhälls-attsom vara
Ävenutvecklingen Lundquist 1992. det inte skulle rådaom

någon tvekan all verksamhet inom de uppräknadeattom
offentlig Verksamhet ligger formerna ibland såårstatstypema
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hands för detprivat verksamhet det kan ligga tillnära näraatt
detoffentliga efter privata.att ta

statstyp
fomandlings- marknads-auktoiitets-

statenstaten staten
egenskaper

A xöverhetstatsroll part säljare

páverkans-
förhandling utbudstyrninginstmmeng

k iTktIasnings överensoni - -man konkurrensmekanism kommelse

V 7dbarga,- undersåte köparepart

Statxijperpâ denpolitixkapmøeyrenr øuzpulxidaFzg. 72

förekommaanalytiska kanDeStatstypema är typer.
och myndighet där och enhetsamtidigt i en samma en samma

under dagens arbete kan in och ieller ämbetsman utpassera
beroende vilket slags ärendenolika statstyper som

kan i korthet karakteriseras enligthandläggs. Statstyperna
följande:

Auétoritetsytaten har grund medborgarna sigatt° som anser
böra dess innehållsamhällsstyrningen varjeprövautan att i
enskilt all. blir överhet och medborgarna blir under-Staten
såtar. maktutövning förmår medborgarnaGenom staten att
följastyrnin en.

klassisk pvilkenkallas denna myndzggbelsstatenstatstyp iorm-förvaltningens beslutar grundvalallmänbyrålçrater precistav
utformade l

vilken förvaltningensmodernareEn är expertxtatenversion l-professionella avancerad kunskap.fattar beslut grundval av

Färbarzdlingsrtatenhar medbor jämställd° en som
Besluten efter för andlinfattas ommelseröverensgenom
mellan Medborgarna ställning till beslutsinnehalletparterna. tar

enskilt fall. förhandlingsstatenärvarje En pervertenni av
/eorpøratirmrtatgn vilken för andlar medstaten organisationer-i

toppfunktionärer medborgarnas huvuden.övernas
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marknaden ibjuder ochMarknadrrtaten tjänsterut° varor
har rollenkonkurrens med andra aktörer. Medborgama som

köpare och bestämmer val marknadengenom sina pa
marknads-inriktningen den offen verksamheten. Aveni

monopol desshar statenhar ärstaten pervertenngar. t.ex.ar
affärsverksamhet del auktoritetsstaten.snarast en av

ämbetsmannatypologin jfr 2.2.2 härleddnormativaDen är
fördiskussionen auktoritetsstaten. Huruvida den gälleromur

fallförhandlings- och marknadsstaten oklart. vilketIär som
jämför ämbets-helst finns det inte någon diskussionännu som

enda undantaget imannabeteende i de olika statstypema
johannessons 1994 analyssvensk samhällsvetenskap Connyär

förhandlingsetiken försäkringskassan.iav
illa iMöjligen kan det så några dem råkar utattvara av som

olika "affärer inte tillhör den kategori ämbetsmän somav
livrädda någotsitter och hukar sig bakom skrivborden, göraatt

överordnades ochkan misstolkas och dra till sig mass-som
goda skälmediemas negativa uppmärksamhet. stället finns detI

iblandhypotesen detpröva är entreprenörstypernaatt att som
sig alltför is. vilket fall helst kanIut tunn som manger

offentligaför denvägröjarnasäga entreprenörerna,att nya
affärerna fått tänkaverksamheten, kritiken något attgenom av

pa.

3.3 Några förvaltningsprocessers karaktär

spelarUtformningen den offentliga förvaltningens processerav
för fattar och vidtar åtgärder. Viroll hur ämbetsmännen beslut

ska två centrala besluts- och stymings-processer,se
och diskutera de kan påverka speciellt det etiskahurprocessen,

beslutsfattandet.

De besluten: karaktär3.3.7 etiska

sker det etiska beslutsfattandet i praktiken DiskussionenHur
omfattande och parallell med den förekommer inomär som

beslutsteorin i allmänhet och arbetar med medvetnat.ex.
beslutsforrner som kan kalkylerande och rutiniserade ochvara
omedvetna som kan bero slump, emotionella utbrott osv..
Bland de kalkylerande beslutsformema finns modellen för det
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harmaximalt ansvarsfulla etiska övervägandet. Enligt denna
beslutsfattaren:den etiska

handlingsalternativ1 undersöka det finns andraatt noga om
andesoml sfram.

lära känna de olika handlingsaltemativen och de2 att
deuttrycker.intentioner

skaffa de kunskaper relevanta för kunna3 är attatt sig som
lång ochEedöraiahandlingsaltemativens konsekvenser både

ort S1
alla relevanta fakta.lära känna övriga4 att

känna till och alternativa och värderingar.5 egna normer
aktuella ochhan de6 öratt veta accepterar normernavar

värderingarna.
lett . det aktuella handlingsvalet.vadatt veta som

kritiskt och försiktigt fram, mottaglig för8 att att vara
och opartiskhet.motar ment att v1sa

Ofsta 1982z23f, Bexell 19951987:4

förefaller särskilt filosofer det etiskaDet som om ser
beslutsfattandet detta rationalistiska Oftast kan detsätt.

någon skillnad mellanförklaras med inte gjortatt man
empiriska beslutsprocesser. förvaltnings-normativa och För

rutiner och det gäller kollektivforskare torde sådant närsom
Ävenslump framstå såsom empiriskt viktigare. ämbetsmännen
det etiska besluts-har ofta realistisk eller luttraden syn

attandet. sitt yttrande motion till Lunds kommun-I över en
fullmäktige inrättande etisk kommitté skriverenom av

avvisande:kommundirektören

den° inte skila etiska dimensionen från andra,Det utatt annat
ilosofiskfran moral synpunktän rent

Nämnder och styrelser ska ekter innan dein allaväga avgöras
behöver moraliskoch knappast dsärsnagonen

inva e .Sydsvens Dagbladet den okt. 1996.14a

Ibland framhåller forskningen etiskasida denen annan av
beslutsprocessen fögaden kalkylerande, nämligen denän
rationella, den historiskt betingade, våldsamt individualistiska,
fantasifulla, inskränkta, den inte fullt artikulerade sidan"
Hampshire 1983:2. etiska överväganden kanDenna typ av
jämföras hurmed etikett manners tillägnas, nämligen genom
regler och exempel tills den vanemässig och oöverlagd,är

helt intemaliserad hos individen. kan också jämföraManm.a.o.
med hur individen tillägnar sig det talade språket. Etiken
tillämpas i situationer uppfattar.aktören direktsom
Identifieringen situationen och valet åtgärd innefattar ettav av
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"förkortat" övervägande denkoncentrerat" och typ somav
Individen handlar intuitivtfrån rutinprocesser.känner igen

fördel-Metoden kan kognitivtkorrekt explicit kalkyl.utan vara
fånga dettaindividen förmåraktig. situationerDe sättsom

klar-de knappast kundeså kompliceradekan nämligen attvara
1983:1028.Hampshireexplicit kalkylerande.läggas genom

beslutsprocessen TIKPROCESSENE

får ANALYSETISK

medveten

REGLERMORALISKArutin

omedveten UTTRYCKEMOTIONELLA

Niz/åerjör etiskt bes/utifatrande73

flera olikaarbetarfinns också etisk beslutsteoriDet som
sådan modell medmedvetenhetsnivåer. Cooper presenterar en

nivåer:tre

oreflekteradeochemotionella/attacken innebarDe ontana° s
Rättfardiganden ellerånslor.uttryck för ochosiuva uvane

eskrivning förekommerdet ;erad inte.situationsnagon
övertalarkommunikation ellerUttrycken varken tilluppmanar

den kanske vanli formenandra aktörer. Detta ar te av
de kanVärdeuttryck allmånmänskliga och intesamman ani ,betecknas resultat etiska övervägan en.som av

frågor och seriösaställer seriösa etiskamoraâbêa ZemaDe° gern:
tumremoralisk ledningAktorema goenomsvar, ar

och ordsprak. asadana regler "varExemmaximer ar:
längst ochdina underlydande arlighet,rättvis mot varar

alltid främstalojaliteten klienten kommer rummet". Demot i
flesta beslut fattas sannolikt dennaadministrativa niva soma

ruunnivån för beslutsfattande i lmånhet.motsvarar

strikt mening kan kallasanaálçenomfattar vad ietiskaDen° som
helt enkelt fråganansvarsfullt etiskt övervägande. Det ärett om

oftastexplicit kalkylerande beslutsprocesser av-
rationalitetstyép.Cooper :14ff198
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Aktörer kan sig och ned mellan nivåerna. Olikaröra upp
aktörer i kan befinna sig olika nivåer, och desamma process
kan under gång sig från nivå tillröraprocessens en en annan.

aktör vill handla någorlundaEn rationellt bör vilkaVetasom
etiska nivåer övriga aktörer befinner sig. aktörerNår
konfronteras med situationer det rationellt för dem attnya vore
övergå från rutinmässiga till kalkylerade överväganden. Det
innebär de sig från lägre till högre nivå hierarkin.iröratt en en
Huruvida detta sker i praktiken empirisk fråga.är en

Betydelsen dessa iakttagelser det etiska besluts-av om
fattandets praktik kan sammanfattas i några punkter. kanMan
inte utgå från har med medvetna, explicitgöraatt attman
kalkylerande individer har instrumentella syften medsom

och beslut, och vill åstadkomma problemlös-processer som
ning. Tvärtom, det finns ofta skäl beakta det kollektiva,att
symboliska, mdnmässiga, intuitiva och slumpmässiga i de
administrativa Precis sak gäller alla andraprocesserna. samma
administrativa förhållande måsteDetta ettprocesser. vara

ska föreslå praktiska lösningar.närmemento man

Symingerzs3.3.2 karaktär

Politikern kommunicerar med förvaltningen .varninggenom
därför betydelsefull relation för ämbetsmannen.är Isom en

den totala politiska stymingskedjan finns viktiga länkar:tre
förvaltningsstymingen politikernas styrning förvaltningen,av
organisationsstymingen förvaltningschefemas styrning av
underordnade och samhällsstyrningen förvaltningens styrning

samhällsmedlemmama. synvinkeln ämbetsmånnensUrav
faktiska autonomi förvaltningsstymingen och organisations-är
styrningen intresse.störstav
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ORDERSTYRNINGspecifik -
direkt

generell REGELSTYRNINGistyming
FÖRVALT-
NINGS-

ANSLAGSSTYRNINGsTYRmNG indirekt
saemñk REKRYTERINGSSTYRNINGstyrning
e el

ORGANISERINGSSTYRNINGgenere"
INFORMATIONSSTYRNlNG

för jömaltningxyglmingFormerFzg. 14

organisationsstyrningenoch ärFörvaltnings- sammansatt av
ochstymingsforrnerolikauppsättningkompliceradmycketen

stymingsteknikerotalkonkretiseringsnivånästa ett somav
försök tillVi skaolikamångakombineraskan sätt. ettse

Lundquist 1992.formerdessaklassificering av
önskasvadstyrningen,direktadenUtöver somangersom

fall,enskildaorder iellervissfallför allamed regler typenav
indirektadenska möjliggörastyrning,indirektfinns som

dvs.organiseringsstyrninganslagsstyrning,medstyrningen -
medförvaltningsorganisationenstruktureringen processer,av

infor-rekryteringsstyrningochkulturroller, samtrum -
övrigeventuellditresidualslagsmationsstyming är ettsom

hänförs.styrning
iprecisiongraderolikahastyrningsformerna kanolikaDe av

mindreellererbjuder ämbetsmannendemeningen storatt mer
Målstyming,styrningen.implementeringenvidautonomi av

styrnings-exempelresultatstyrningochramlagstifming år
Trendenprecision.gradmycket lågharformer motavensom

åmbets-kravställerstyrningprecis direktallt mindre atten
naturligtbordepreciseringskriterier. Dethar attmännen vara

offentligafrån vårthämta dessa etos.
dentillförlitlighet omdessbedöma styrningenFör att -
denvill implementerakan ochochförstår styrningenstyrde

effekternaönskadedestyrningenoch rationalitet om ger -
såväldirektaför sig,klarhela styrningenmåste ha somman

meningsfulltalltså inteindirekta former. sågaDet är attatt
inte fungerarstyrningsform,eller någonmålstyrning, annan

exempelviskanstyrningen.samlade Manbeakta denutan att
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mål rekrytera personal med vissstyra mot ett attgenom
utbildning och organisation med viss utformning, eller bevilja

så mycketjust bara alternativ tänkbart vidäratt ettpengar
implementeringen.

ändåFör begränsat illustrera svårighetensättatt ett mer
med förvaltningsstyrning ska anknyta tilljag undersökningen

variationer i beslut socialbidrag där endast den direktaom om
styrningen socialtjänstemännens professionella bedöm-samt
ningar förefaller ha inverkat. Forskarna har ställt hand-211
läggare inför skriftliga typfall och bett dem fatta beslutsex om
huruvida den sökande ska ha understöd och i så fall med vilken

Svaren har spridning. det falletIstor mest extremasumma.
finns förslag tilldela från till kronor i månadenO 15 000att
I-Iydén 1995.et

Om styrningen hade /varit precis och tillförlitlig och eller de
professionella kriterierna otvetydiga och allmänt omfattade,
borde ämbetsmännen ha kommit fram till åtminstone ungefär

direktstymingen mycketNu oprecis ochärsamma summa.
kriterierna för hur bidrag ska lämnas tydligtvis högst skiftande.

indikerar ämbetsmännenDetta endera inte känner till vårtatt
offentliga eller det så oprecist det inte någonäretos att att ger
ledning i det konkreta beslutsfattandet. Värdena i vårt offentliga

skulle nämligen fungera för ämbets-etos parametrarsom
precisering förvaltningsstymingen.männens av

Även förändringar i och tyngdpunktsförskjumingar mellan
värdena vårti offentliga kan överföras styrningetos genom
från politiker till ärnbetsmän. fungerar detta i praktikenHur
Problemet huruvida de angivna värdena verkligen överförsär
från politikemivå till ämbetsmannanivå. del iakttagelserEn ger
anledning till betvivla så fallet. Henning ochåratt att
Ramström exempelvis de i sin studie Arbets-attmenar av
marknadsverket får stöd för antagandet "de förändrings-att
impulser, har sin grund i riktningsangivelser och åtgärdersom
initierade statsmakterna, i högre grad dominerasav av
traditionella förvaltningsorienterade bedömningar det justär
sådana bygger demokrativärdena vad gäller föränsom som
sådana myndigheter, själva utformar strategi för attsom en
förbättra sin effektivitet och sin verksamhet tillanpassa
marknadens krav. dessa myndigheter har ocksåI näringslivets
ledningstänkande haft genomslagskraft Henning-n."större
Ramström 1989:43.
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förvaltnings-politikernadöma förmår intealltAv att genom
Ämbets-förvaltningen.tilloffentligaöverföra vårtstyrning etos

ekonomivärdena skatolkar styrningenmännen attsom
signaler.statsmakternasiblandprioriteras, oavsett

andraochoffentligamellan vårt3.4 Konkurrens etos
värden

ekonomi-medenbartintekonkurrerarDemokrativärdena
offentligadenandra etiktyperexempelvisfinnsvärdena. änDet

kanförvaltningsetikennågraoch skaetiken, typer somse
Ämbetsmannen tänkasgångkanmotsättning till.ihamna en

etiktyper:följandepåverkas treav

ochochföreställningar orättde rättEgegzetik ont,gottom°
övertygelsereligiösalltid bår medindividen t.ex. enS1som

tillhörighet.politiskellersamvete en

utbildningämbetsmannensmedhanPmpssiønseták samman° er bl.a.karakteriserasmedlemmaryrkeskår.och Pro avessioners
forskare,högutbildade läkare, jurister,de är socionomer,att - profession förutsättsaccepteradbliingenörei: För att somosv.

verksamhet.etik förspeciellhareskarenatt sinenyr

förvaltniniverksammaallagällerFörvaltningyetik är en.som°
myndigolikaexempelvissåomfattakanDen etervarianter att

tyngdpunkterolikahar delvismyndighetereller delar i sinaav
föreställningar.etiska

mellan dessauppfatta relationernakanämbetsmänOlika tre
ellersåsomdemdeolika i meningenetik att mertyper serav

olikade prioriterakanfall de olikheteroch i demindre lika, ser
någratypfall.någraillustreras Förfiguretiktyper. 14I personer

för andraI,förenasoch låter sig intehelt olikaetiktypernaär
någraytterligareförgrad II, ochvarierande ärde iöverlappar

identiska III.de helt
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egen-
etik

förvan-
nings

eük

Ämbetsmän olika relationer mellan etikgperFzgg.75 med

Ämbetsmän mellankategorin, där sambandi den första
Vanligtvisomöjlig situation.etiktypema helt saknas, har en

överlappning mellanrelativt tydligföreligger sannolikt en
tillräckligtförvaltningsetiken, detprofessions- och ärmen

beslutständigt måste fattaproblematiskt ämbetsmannenom
väljeregenetik. Vilken etiktypi motsättning till hansstårsom

tänka sigkategorin, i vilken kanfölja andrade Den ettatt man
ofta inågot enklare hamnarmellanformer, har detotal men

kommer intetredje kategorin däremotdilemman.etiska Den
från olika etiskamotsättning mellan kravenuppleva någonatt

arbeta i förvaltningen.vilket det enklaregör avsevärt attsystem,
Ämbetsmännen låta sig vägledasbör rimligen av

etiktyp. dock inteförvaltningsetiken -inte någon Det ärannan
alltidkan de intealltid så blir fallet. komplikationEn attvara

situation,påbjuder i vissvad förvaltningsetikenvet en annanen
förframstår viktigareegenetiken eller professionsetikenatt som

dem.
fallervid osäkerhetRisken alltid ämbetsmannenär att

finns ibland tendenstillbaka sin egenetik, och det atten
våra äldredenna rekommenderas politikerna. En avav

kontokortsaffarerföreslog nyligen botemedelstatsmän mot
kommaföljande så enkeltungefär Det ärsätt: attosv.

skiljagäller bara kunnatillrätta med alla dessa affärer. Det att
något liknandemellan mitt och ditt". detJag ärtror som

han vid den social-föresvävade CarlssonIngvar när
presenteradedemokratiska partikongressen 1993 en

arbetarmoral:
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ska finnas kallas för arbetarmoral. ska arbetaDet något Mansom
och ska inte lämna skulder efter till sinaför Mangöra rätt sig.
bam. ska hel och ska dela med sig til andra.Man Manvara ren.

moral, hur förträfflig den må ingetDenna är änän vara, mer en
egenetik ringa för hur offentlig verksamhet skaledningsom ger
bedrivas. försöker använda den i ämbetsmannarollenDen som
hamnar, med uttryck Connyett myntat statsvetarenav
Johannesson, i dvs. ämbetsmännen till sinegenetikfzi/Zan, tar
egenetik han hamnar i etiska konflikter eller dilemman inär
stället för söka sig till förvalmingsetiken Johannessonatt
1994. Eftersom egenetiken kan variera mycket mellan olika
ämbetsmän det sådana fall samhällsmedlemmarnai svårt förär

förutse utfallet kanförvaltningsbesluten iatt stort settav man-
vilka beslut helst.som

grundläggande problem det finns ämbetsmän,Ett är att
nivåeri ledande ställning, inte dessa etiskat.o.m. vet attsom

finns och följaktligen kan handla efter dem. general-inte En
direktör redovisar i tidningsinlägg två värdenivåer: åett ena
sidan lagen med förarbeten och å andra sidandess och praxis
personligt tyckande" tydligtvis hennes egenetik.som Attär
det skulle finnas förvaltningsetik eller överhuvudtaget etten
offentligt verkar hon inte känna till Eriksson 1996. Detetos

däremot det i fallet ansvariga statsrådet hänvisar tillgör som
allmänna etiska grundsatser hellre fria fälla ochän attsom

ska ha "medmänsklig politik" Svenska Dagbladet denman en
1996.20 nov.

3.5 Civilkurage

vad mån ämbetsmännen de finner verksamhetI när attreagerar
i förvaltningen strider lagen eller vårt offentliga etosmot mot
Ämbetsmännen befinner sig ständigt i potentiell konflikten
mellan kraven lydnad inför lagen, lojalitet gentemot
överordnade och hänsyn till samhällsmedlemmarna. dessaNär

krav kommer i konflikt med varandra har ämbetsmannentre
tillbaka till vårt offentliga och vad dettagöraatt etos

föreskriver och riktigt. Framför allt måste han kraftharättvara
stå olagliga krav från sina överordnade.att emot

förutsättning förEn ämbetsmännen ska förmå detta äratt
de har civilkurage, dvs. har integritet lagen,att gentemot

överordnade och medborgarna och i alla situationer vågar
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ämbets-sig iCivilkurageoch goda.hävda det rätta attyttrar
eller sortiobstruktionmedmännen protester, omreagerar

stridernågotföretar sigeller chefernamyndigheten motsom
förutsättningCivilkuragevårt offentligalagen och äretos. en

verka för detska kunnaoffentlig förvaltningför att gemen-
bästa.samma

heliga BirgittaRedan dencivilkurage evig.Frågan ärom
civilkuraget ibristandelysande detillustrerar sättett en
djävulenför biskopparodi mässa uppmanassom aven en

bredaden vägen:att

Varför åtar duasketisktanspråkslöst ochdu såVarför lever
andra Göraheligarevill väl intearbeteså mycket Du än etvara

deblomkantade därSlå in deningen "rP vägnusom annan
folkdig. Omoch skämmaduflesta tröttna utannars angar,

sigsigdig Vad lönar detangår det stötaeller fel, vadlever rätt att
harde inteanseende och vänskap,dem kanmed omgesom

de förolämpardet din sakde ina Ardig ellerförolämpat om
dittanvändderas,gåvor ochGud Ge dem hellre emotta

ochbåde människorsså får dufolks vänskap, äraanseende och
himmelska lönen.den

civilkurage intekänslaiblandhar ärDessvärre att enen avman
i allaämbetsmänalla offentligakarakteriseraregenskap som

endamod inte denbristsituationer. Möjligenolika är
icketroligendentill detta,förklaringen utgöräven enom

strukturer,djupliggandeockså finnasobetydlig del. kanDet
ämbetsmänavhållerförvaltningskulturen,hänförbara till som

det ihävdat "ansesharfrån visa civilkurage. Man attt.ex.att
självklart stilla-ochhelt enkelt normaltbyråkratkretsar att

Granholm 71.tigande det mesta 1986:acceptera
detta gälldemakthavarnavill de politiskaolika skälAv
deras uttalanden,ska dömai tidenåtminstone förr om man av

medåmbetsmänkonstruktioner haåtgärder och gärna
förvaltnings-policyplanet bl.a.framgårcivilkurage. Detta av

verkligenämbetsmännenutformades såvilka attprocessema,
förmåga.handla efter bästatillkänna, dvs.skulle sin meningge

skyldigberedande ämbetsmannenSålunda denär att reservera
kollegiernade gamlabesluten felaktiga.sig han Ivaraanserom

till den äldste fördeni ordning frånvoterade attyngsteman
ställningstaganden.opportunism i de Nuundvika yngres

intetdetta slagformella konstruktioner sätt attgaranterar av
korrekt.demokratiskt och etiskthandlarförvaltningen verkligen

chefensså småningomde underordnadeSjälvfallet lår sig
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preferenser och kan vad deockså sig efter dem,rätta oavsett
själva och riktigt. konstruktionernaMenrått ärmenar vara
intressanta vad lagen prioriterade.som prov

Även utformningen underlättadepersonalplanetgenom av
makthavarna för ämbetsmännen visa civilkurage.att
Ämbetsmän hade i allmänhet fullmakt sin vilkettjänst,
betydde de domstol och dåinte kunde avsättasatt utom av
endast för brott. Lönebildningen följde tjänste-ettgrova
årsmönster och cheferna kunde påverka befordran.endast

krävs både medvetenhet mod ämbetsmanDet och enav
vill felaktiga underordnadechefsbeslut. Denmotsom reagera

befinner sig alltid i han uppfattar hansposition attutsatten om
demokratimyndighets verksamhet står i strid med lag, moral,

spelaoch sig förefallerDettvungen attosv. anser reagera.
mindre roll direkthan har eller fel, eller lagenrätt attom

honom avslöja oegentligheter. Denattuppmanar som
sig får det oftast besvärligt. Så har det förvisso varit iopponerar

alla tider, det verkar nackdelarna för den enskildemen som om
ämbetsmannen jfr Granholmatt protestera accentuerats
1986.

Med ekonomismens framfart i svenskt offentligt liv har
många personalplanet för civilkuraget avlägsnatsstöttomaav
för med konstruktioner avsedda tillgodoseersättasatt att
ekonomivärdena. den önskadeHuruvida därmed fåttman
positiva effekten dessa inte klarlagt mycket talar förär att-

effektenså inte fallet. för demokrativärdena blivit klartAttär
torde stå alldeles klart. svårt förnekanegativ däremot Det är att

det idag farligare någonsin för ämbetsman iär änatt atten
motsättning till sina överordnade stå för demokrativärdenaupp
jfr Sjölund 1996a.

ämbetsmännenUtnyttjar sina möjligheter ifrån Detsägaatt
finns tendens lojaliteten ledningen prioriterasatt gentrnoten
före lydnaden för lagen och hänsynen till medborgarna.
Kommunförbundet skrift med förslag till1992 ut ettgav en
betygsättning lärarna. skulle fem punkterDe poängav av
vilka den femte lojalitet. Lojaliteten skulle riktas motvar

målen/kommunen, arbetsplatsen och uppgiften. När
individualiseringen lärarlönema sedan infördes har lojalitetenav
reforrnulerats ska konstruktiv och lojal utåtattsom man vara
Norlin 1996. i denAtt situationen komma kritiskamed
synpunkter ledningen naturligtvis inte lockande. Härär är ett
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tydligt exempel konstruktioner personalplanet ändratsatt
så möjligheterna för ämbetsmännen etisktatt att agera
ansvarsfullt policyplanet har försvårats. dessutomverkarDet

personalreformema genomförts aningslösheti totalsom om
demokrativärdena.om

Skolan inte det enda område vilket anställdadeär
drabbats försämrade möjligheter visa civilkurage. På detattav

policyområdet efter det andra kan observeraena sammaman
tendens. Två f.d. höga polischefer motsvarande utvecklingser
inom polisen. ökande utsträckning de sig kunnaI noteramenar

poliser inte vågar uttala sig sina arbetsförhållandenatt om
Persson-Esbjömsson politikerna1996. sjukvården låterInom
kritiska klinikchefer dessa anmäler de inte villnär att ta

för vården efter aviserade nedskärningar. Emellertidansvaret
anmäler sig alltid någon chefens efterträdare, och det finnssom
anledning fråga sig vilka människor slutligen blir kvaratt som

chefsposterna inom vården. Blir det verkligen de bästa, eller
återstår bara ja-sågama

kommunal förvaltningschef tolkade lojalitetskravetEn
personalen han kunde och ned protestlistorrivaatt motsom
nedskärningar personal och vid service-pensionärer ettsom
hem motiverade åtgärden med "det heltHansatt attupp. vore
orimligt skulle tillåta demokratisktprotester mot tagnaom
beslut vår verksamhet" Norlin 1996.rörsom egen

Ännu allvarligare politiker regional och lokal nivåär att
inte alltid medvetna kraven demokrativärdenaär om som
ställer. Ledande politiker kan uppträda gentemot
ämbetsmännen med och maktfullkomlighet ären arrogans som
oförenlig med demokratiskt styrelsesätt. förekommerDetett
direkta hot kommunalt anställda försöker användamot som
sina demokratiska rättigheter jfr Norlin 1994.att protestera

Vad sker det med dem allt sitt och visartrots tarsom ansvar
civilkurage kunde tycka den legalaMan situationen äratt
ovanligt rätlinjig det gäller väcka, vissla och viska.när
Öppenheten centralt i de politisk-demokratiskaär ett moment
processkraven den offentliga förvaltningen. Till detta
kommer tryckfrihetslagstiftning högsta legala dignitet ochen av

flera hundra år gammal tradition skyddaut atten som
uppgiftslämnaren. fungerar öppenheten i praktikenHur

erfarenheternaDessvärre inte uppmuntrande motsvarandeär
gäller för anställda i privatföretag:
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fuffens.arbetsgivaressinriskabelt avslöjahar alltid varitDet att
jobbet.misterbliundantagslöst brukar resultatetNästan att man

rädslan utfrusen.bligrupptrycket,betyder ändåMen attmest
Vad hjälper det"mannen-på-fyredvill bliVem att veta atten ny

har feltyckerarbetskamraternahar allarätt när att manman

iSjöfartsverket kanBofors ochockså cheferna förAlla -- rättrådirespekt för debetyga sinhögtidliga sammanhang
det blir inteentligheter i ljuset. Menframmänniskor drar oesom

orden.demroligt för den tarsom pa

kelgrismassmediaskort tid kan avslöjaren närFör menvaraen
Trakasserier,vardag.bleknat så vidtarrubrikerna nattsvarten

utfrysning, lacerinom . Granholm 19868:16ff,Johansson 19

ställningstagandeentydigaheltbakgrund grundlagensMot av
tragisktdetoch viskarenbåde för visslaren närmastär att
realitetenoch facket iarbetskamraterchefer eller rentav

sindeninforrnatören.bestraffar Denne görär part som
till myndighetensplikt i relationoch moraliskademokratiska

moralisklaglig ochhan har bådeMen trots attansvar.
möjligheterhansoegentligheterskyldighet avslöja äratt

skakade, prestige-försvinnande små "vinna" gentemotatt
utlämnadekänner sigarbetskamraterchefer ochbundna som

slutligenomplaceringar ochUtfrysning,kritiken.och hotade av
i praktiken.honominte sällanavsked vad väntarär som

inomockså för tjänstemänMotsvarande gäller som
stödbeslut harförfaranden ochmyndigheten kritiserar som

aktiviteter ikritikernasomdefinierar ledningenchefsnivå. Ofta
inte allmäntgnällspikar" och andranegativa Förtermer. som

skötatill ledningenspositiv inställninghar sätt atten
imå ha aldrig såbesvärligt.verksamheten kan livet bli De rätt

försvararsnabbt: Omgivningenkommersak. Motattackerna
klagandeantyda denanklagelsernasig ofta ärattattmot genom

svårigheterfall har ovanligtpsykiskt sjuk eller i varje attstora
ochväckare, viskare1986:129.samarbeta Granholm För

bestraffningarchefernavisslare har repertoar somaven
trakasserierpersonligasvartlistning, förflyttning ochinnehåller

1988:60ff.Glazer-Glazer
förvaltningschefen, harkunde kanske tyckaMan att som

enligt lag, demokratiunderordnade verkarför hansattansvaret
i dennegativ till kritiskai stället för ställa sigoch etik, rösteratt

klokt i sinaorganisationen gjorde uppmuntraattegna
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underordnade olämpliga eller felaktigaatt rapportera
Ärförfaranden för till stånd förbättringar. det därutöveratt

för mycket begärt förvaltningschefen sitt föratt atttar ansvar
skydda de underordnades grundlagsfästa rättigheter lämnaatt
information till massmedierna

finns goda skäl Chefen spelarsituationen.Det övervägaatt
allt döma inte någon positiv roll i detta demokratiskattav ur

synvinkel viktiga fall. Verkligheten avviker tydligtvis inteytterst
sällan från vad lagen förutsätter och föreskriver. Kritiska
synpunkter undertrycks i stället för ochatt uppmuntras,
uppgiftslämnare straffas i stället för belönas eller åtminstoneatt
lämnas i fred. chefen underordnadehar för deMen attansvar

möjlighet informera. finns därför anledningDetatt attges
diskutera vilka möjligheter han ochhar introduceraatt
upprätthålla offentligt i sin myndighet.ett etos

Frågan Visa civilkurage ställs sin detnär äratt spetsom
ekonomiskt hårda tider med arbetslöshet. Harstor man
verkligen moralisk skyldighet hävda det och goda irättaatt
motsättning till sina överordnades därmeduppfattning om man
riskerar dålig löneutveckling, bli förbigången vidatt en
befordran eller bli avskedad Många besvarar tydligenrentav
frågan nekande, eftersom det inte råder någon direkt trängsel
bland sanningssägarna.

Vi tydligt problemen de konstruktionernanärser nya
personalplanet konfronteras med ämbetsmannens skyldighet

balansera kraven lydnad inför lagen, lojalitetatt gentemot
överordnade och hänsyn till samhällsmedlemmama. De nya
konstruktionerna med försämrad anställningstrygghet,
personrelaterad lönesättning ämbetsmannen alltmergörosv.
beroende sina överordnade. Vi riskerar lojalitetskravetatt tarav
överhand bekostnad de övriga kraven, och därmed detärav
åter demokrativärdena i offentligavårt åretos utsatta.som

dagsläget talar allmäntI tystnaden arbets-man om
platserna och då ämbetsmännen inte vågar sinsägaattmenar
mening. farlig utveckling.Det Tystnaden kommer i detär en
långa loppet direkt motverka ekonomivärdena. Detäven åratt
oerhört allvarligt delen ämbetsmannakåren i denstörreom av
demokratiska blir menlösa det har förvissojasägare, ochstaten
aldrig varit lagstiftarens mening.

förhållande bör särskilt framhållas.Ett tystnadensI
förvaltning det inte tillgodogöra sig all professionelladenatt



SOU 1997:2874

anställda.finns hos deerfarenhetdjupgåendekunskap och som
ekonomivärdenaocksådemokrativärdenabaraInte utan

blirförvaltningtystnadensundantag.hamnar därigenom En
sinavill lyssnade chefer intealdrig bättre än som

underordnade.
viskandet.har tilltagit AnonymaVad definitivt ärsom

minst ikraftigt, inteöverordnade har ökattillanmälningar
tidigare kraftigtdär kårandansåsom polisen,myndigheter

ska i dettaallmänhetens sida.insyn från Detförsvarade
avslöjanden underframhållas massmediernassammanhang att
ingalunda berottkomunaffärer i ochår olika statomsenare

viskandetduktigare,skulle ha blivitjournalisterna attutanatt
tilltagit.myndigheternafrån
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varaämbetsmannarollenVad kan4.

ställer frågan: Vad kankonstruktiva teoritypenDen
ioch hur uppnås den Somämbetsmannarollen settvara

finns det åtskilligtempiriska förhållandenaavsnittet de somom
till vårtsvårt för ämbetsmannen levadet blirgör attatt upp

utgångspunkten för mittoffentliga självklaraDenetos.
offentligagäller och dengrundlagarnaär attattresonemang

till dessa.fall helst måsteverksamheten i vilket som anpassas
rationalistisktbygger enkeltResonemanget ett

tillstånd utifrån vårttillvägagångssätt: vissa önskade anges
för uppnå dem underoffentliga och åtgärderetos, att

lika braföreslås.förevarande omständigheter Det är att
Vårt offentligamöjligt omedelbartdet inte är attacceptera att

offentliga förvaltningen.tillämpat överallt i denfullt utetos
emellertid placera problemetDessförinnan bör omman

och fråga:vårt offentliga i kontexttilllämpningen etos enav
befordra etisktomedelbart uppnå medVad vill ettattman

Överhuvudtaget medbeteende ämbetsmännen ochhos att
olikaKernaghan åttavärdeproblemenuppmärksamma nämner

i åtanke:målsättningar rimliga haär attsom

för den offentliga tjänstenmedbor förtroendeöka1 att as
minska tillvägagångssätt2 oetisatt a

sanktioner oetiskt beteendelegitimera3 att mot
oçh verksammauppmärksamma både blivande4 att

beslutsfattandetadministrativaåmbetsman värdesidan detav
beteendeoetiskt och etisktvad5 äratt precisera som

värdefrågorförmågan till analysöka6 att av
lösa etiska dilemmanhjälpa ämbetsmänneng attatt

befordra moralisk utvecklingatt
emaghan 1993:18

delmålmålsättningar kan tillika uppfattasDessa vägensom
förvaltningdet övergripande målet åstadkommamot att en

och därigenomverkar i enlighet med vårt offentliga etossom
bästa.bidrar till uppnå detatt gemensamma

Vilka4.1 åtgärder kan vidtaman

föreligger klyfta mellan och verklighet förDet en norm
ämbetsmannarollen. Syftet föreslå åtgärder kanär att somnu
överbrygga klyftan. förstå dessa måste haFör att en
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påverkas.uppfattning vilka ämbetsmannen kansättom
till påverkan:Följande metoder beskriver viktiga vägartre

bestämmer tänka ochsodaäierin tjänstemannens sätt att°
värden,medför och internaliserar deövertaratt an

verklighetsuppfattningar och identifikationoersom
framgång beror ohar. Socialiseringensorganisationen pa

ochgrad identitetorganisationers mission.av

skilja mellanmedför lär sigøiásaplinering tjänstemännenatt°
och vilka hans personliga värden,kravtjänstens som

och identifikationenGradenverkli hetsuppfattningar av
bestämmas dels rkan socialiseringen,discip inerin kan 1av s

elöningar förväntasdels vilka tjänstemännen avanav
till anställningen han har.och vilka alternativorganisationen

medför enskilde beslut ellerden tjänstemannens,êonlm/Z att°
ändras eller förkastas hans överordnade.åtgärder kan Förav

ställs inför ideliga förkastandentjänstemännen ärsom
handlingsalternativen lojalitet, obstruktion och som.protest,

enklast för honomkanDet att sig.vara anpassa
Inegreid-Olsen 1978:306

långtgåendesocialisering har denkan föreställa sigMan mestatt
ämbetsmannen. kan å andra sidaneffekten Den vara

indoktzrinering, ochproblematisk den sig former såsomnär tar
former svårt sigämbetsmännen fastnar i de harnär att tasom

ur.
huvudtyper förslag till åtgärder ska FörstFem presenteras.av

oftaemellertid "precisering styrningen"ska somse av
förekommer förslag till lösning.som

4.1.1 Att tärningenpmøiyera

för till medvanligt förslag kommaEtt rättaatt
lagstiftningen. Idénimplementeringsproblemen preciseraär att

reducera ämbetsmännens autonomi ochbakom detta är att
direkt till lagen:relatera samhällsmedlemmarna

Vad kan då hjälpa den enskilde från utlämnad tillatt vara
godtyckligt i den eller den andra formen hans kravtvån ena a,

inriktas lagstiftningen. Genom syfteni första hanör ara
och bestämda tillläm ningsområden för olika lagar, genom
vägledning för lämpningen med avseenderätts
intresseavvä ingar, aktualiseras lag, kan förutrymmetsom av en

odtycklig ämpning minimalt."ras9âäzl7Sundberg-Weitman
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Även förslaget tvek-kan förefalla förnuftigt det högstärom
huruvida det Vadverkligen löser problemet i praktiken.samt
behövs enligt denna diagnos precisa regler, ochär ettsom av

motiven för införa ramlagar och målstyming justäratt att
precision helt enkelt inte lämplig möjlig i komplice-radeochär
fall under ständig förändring. stället tänker sigI attman
ämbetsmännen, med sin professionella kompetens och med
ledning vårt offentliga ska ha handlingsutrymmeetos, stortav
för kunna precisera förvaltningsstymingen adekvatatt ett

Självfallet har statsmakterna också möjligheter användasätt. att
den uppsättningen indirekta stymingsformer.stora av

dagens tekniskt komplicerade och snabbt föränderligaI
samhälle skulle precis direkt styrning således inteen vara
lämplig eller möjlig. här måste förstås säkraMenens vara

inte alltför lättvindigt har påståendetatt accepterat om
ramlagarnas och målstymingens nödvändighet, och riktigt säkra
kan faktiskt inte kan mode också i valetDetvara. av
stymingsformer. utifrån fallstudierEsping sinaHans attmenar

ibland tillgripit ramlagstzifmingen slentrianmässigt"man närmast
sakliga skäl falloch nämnvärda Esping 1994:17. vilketIutan

helst borde mål-totalstyrningen i de fall däröversom ses
styrning betraktas nödvändig. också viktigtDet är attsom

det förekommer varjehanda tillämpningsföreskrifternotera att
de konkretanivåerna ned till besluten.

övrigt citatets förslag till precisering rationalistiskaI mestger
sällan fungerar i praktiken, och enkeltanvisningar det ärsom

finna svårigheter. klara syftenAtt för styrningen äratt ange
förstås bra, målen befinner sig högmen om en
abstraktionsnivå kvarstår svårigheterna välja konkretaatt
åtgärder. Vägledning för rättstillämpning kan lika svår attvara
åstadkomma i övrigt.precisa reglersom

Ämbetsmannen kan för övrigt hamna i moraliska dilemman
lagstiftningen precis, i detta fall gälleräven när är avgöran-men

det huruvida han ska lyda eller lydainte styrningen. detI
oprecisa fallet det frågan vilket styrningen skaär sättom
preciseras.

Översikt7.2 överförs/ag ti åtgärder

Med utgångspunkt från värdena i vårt offentliga och frånetos
den aktuella verkligheten ska formulerajag några förslag till
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medämbetsmännenbidra tillåtgärder skulle kunna attsom
förmådde levaförutsättningarmedvetenhet och bättrestörre

Demokrativärdenaoffentligatill i vårtkraven etos.upp
alla värdena i vårtsjälvfallet gällerbetonas,kommer att men

till ämbetsmännenalltså fråganDet är vetatt attetos. om se
detta.fel och kan beaktavad ochär rättsom

det aldrignedanförslag följerGrundtanken i de ärär attsom
förvaltningskontroller.tillräckligt med enbart nya

Ämbetsmannarollen innehavarnadenmåste ändras så att ger
offentligaenlighet med vårtmöjlighet i etos,att menagera

uppfyllaför kunnamåste påverkasockså rollinnehavarna att
vad önskasinte ämbetsmännenjörytârrollens krav. Om som av

i vilket fallgenomföra detta saknasochdem och kan vill som
moraliskt ochuppnåförutsättningarhelst alla att en

framstårperspektivetverkande förvaltning. detdemokratiskt I
betydelsefulla:särskiltåtgärderföljande fem somgrupper av

:killrzaden mellan kQFent/z00/2privatIya/ägtmarkera l-
verksamhet ibedrivadet offentligaOm örrova ver igenom

ellerdetånslinjensvårt drafall det ärär rivataentemotatt
ochöra.regler definitivtdär privata verväg ör-noga

offentligisationsformer för.med privatanackdelarna or
offentligatill vårtenskilt f l . relationverksamhet varje etos.il

civilkurageFörbättra ämbetmzännçntfömtxättningar visaatt°
policyplanetpersonal- ochkonstruktioner bådeFörstärk de

för ämbetsmannendet enklare ochkan göra attggaresom
särskildharcivilkurage. Inpränta ämatt etsmannen envisa

med vårtefterlevs enlighettil lagenSlâyldihet attatt ise
fen etos.o iga

rent/äga5 /eontmllo beaktar be/atill va°nf era:att° förvåtningskontrollenavene
med vårti enighetRekonstruera

underkontrollorganisationennuvarandeoffentliga Denetos.
ekonomivärdena.så uteslutandebeaktar ottregeringen som

helststark kontrollorönskvärtDet isation,vore me en
ativärdena.beaktade demounder riksdagen, ävensom

Precisera mjênt/zgavån etos°
fallklart möjligt. vilketFormulera vårt offentliga så Ietos som

ämbetsmännen någon ledninhelst måste det kunnasom ge
för heunderlagför derashandlande och operativt avara som

diskussionen.den politiska

offentliga och befordra kontinuerligUtbilda i vårt etos° en
diskussion

och vårt offentliga i det allmännaUtbilda etosom1
partiorganisationerprofessionella isationer,skolväsendet, or

fallformer för dis konkretaKonstruera ussioneromosv.
arbetsplatser, För ättrapartigrupper, partiorganisationeri i osv.
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krafti politiska journalisternas utbildnin i offentlig
förv Glöm bort kommunalpoliti spelarming. inte ema som

central roll implementeringen.en l

och dessa femVar åtgärder ska kommen-en av grupper av nu
Underlaget för dessa i första hand demokrati-värdenaärteras.

hela vårt offentliga måste alltid beaktas.etosmen

Tydligt4.2 markera skillnaden mellan offentligt och privat

kunna hävdaFör den offentliga verksamhetensatt egenart -
och därmed behovet specifika offentliga värden måsteav -
aktörerna kunna dra klar linje mellan vad offentligtären som
och privat. otydlig gränsdragningEn kan leda till tvekan om
vilka regler egentligen gäller, och då inte precistär ettsom ens
offentligt till någonetos nytta.

Gränsdragningen mellan offentligt och privat starktär
ideologiskt färgad. drag gällerI längre åt Vänsterattgrova

kommer den politiska skalan, flerdesto uppgifterman
tilldelas det offentliga. gäller dåMotsatsen sigrör motman
höger. Såväl nedskärningar utvidgningar den offentligasom av
sektorn blir därför med nödvändighet högpolitiserade, vilket
försvårar saklig diskussion förvaltningens värdefrågor.en om

gränsdragningenUtöver det privata har fråganmot om
vilka former offentligaden verksamheten ska ha, t.ex. om man
ska kunna välja organisationstyper från det privata näringslivet,
såsom bolag stiftelser,och eller alltid bör användaom man
specifikt offentliga organisationsformer. Föredrar formerman
från det privata kan det svårare relatera verksamhetenattvara
till vårt offentliga och det inte givet den alltid inäretos, att
under det offentliga kontrollsystemet. ämbetsmännenNär
väljer sina förebilder från den privata sektorn det må gälla-
organisationsformer beteendeneller det alltid risk förär att-
demokrativärdena negligeras.

Självfallet skillnaden mellan olika former denoteras av
verksamma i förvaltningen. kanMan det missbruknotera att av
kontokort del ämbetsmän främst typenmm, som en av
politruker och politiker under år siggjort skyldiga till,senare
och väckt uppmärksamhet i massmedierna, normaltstorsom
skett i anknytning till organisationsformer importerats frånsom
den privata sektorn. kunde föreställaMan sig delatt en av
osäkerheten vad faktiskt gäller skulle försvinna detom som om
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offentligai vilka vårtsådana formerendast verkar ioffentliga
tillämpligt.fulltäretos

avsikten intetunderstrykassamtidigt kraftigtskaDet att
överhetmedauktoritetsstatenden gamlaåterskapasätt är att

denhuvudtanken medTvärtom,och undersåtar. ärstatennya
i vårtdemokrativärdenaenlighet medska utformas idenatt

offentliga etos.

VisaförutsättningarFörbättra ämbetsmännens4.3 att
civilkurage

Ämbetsmannens civilkurage hängerVisaoch förmågavilja att
ochpersonlighetfundamentalt med hanssäkerligen samman
bådehardelprofessionella kompetens. Enallmänna personer
saknarandramod, medanmoralisktmoralisk medvetenhet och

skärpaMedvetenheten kanegenskaper.dessa genomman
stödjamåhändaModet kansocialisering.utbildning och man

policyplanetochpersonalplanetkonstruktioner somgenom
civilkurage.visaämbetsmännen attuppmuntrar

hävdaframgång ska kunnamedämbetsmannenFör att
isamhällsmedlemmamatilllydnad inför lagen och hänsyn

dels intefår hanöverordnades önskningar,motsättning till sina
kanautonomi somdessa ha visshelt beroende utan envara av

hadelspersonalplanet,konstruktionerförmedlas genom
ochetablerade procedurertillgång till uppmuntrarsom

vissla somväcka, viska ochmöjliggör för honom att
policyplanet.institutioneråstadkoms genom

nuvarandeförändringar denpersonalplanet fordrasPå av
ekonomi- ellertill fördel förordningen vilken varken är

förändringarnödvändigademokrativärdena. Förrnodlingen kan
till vissa drag iåtergårenklast åstadkommas att mangenom

decenniernaskonstruktioner. detidigare Genom senaste
faktiskareformer har ämbetsmannenspersonalpolitiska

Medkraftigt försämrats.överordnadeautonomi gentemot
ikarriärbaserade löneranställningsformer ochlagfästatrygga

tidigare godaindividuella hade ämbetsmannenstället för
ledningen isin meningförutsättningar hävda utan attatt

honomhonom ellermyndigheten kunde avskeda enge
dock bestämmaLedningen kundeofördelaktig löneutveckling.

skulle bliarbetsuppgifter och hanhans avgöraöver om
mednågot slagsbefordrad. återgång till tjänstesystemEn
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automatik i löneutvecklingen och anställningstrygghet, istor
stället för den nuvarande individcentreringen och relativa
otryggheten, skulle stärka den enskilde ämbetsmannens
position ledningen. förefaller behovetDetgentemot som om

förändring detta slag särskilt inom denärav en stortav
kommunala förvaltningen där avståndet mellan politiker och
ämbetsmän litet och påtryckningar kan bliär personligt
obehagliga.

På policyplanet krävs egentligen inte några förändringar
eftersom de regler behövs redan finns. statsmakternasom
måste bara i stånd dessa regler verkligenatt garantera attvara
tillåts fungera. föreskrivsDet i lagstiftningen raden
mekanismer det möjligt för ämbetsmannengörsom att
framföra sina synpunkter till sina överordnade och, dessaom
inte till de politiska makthavarna och samhälls-reagerar,
medlemmarna i övrigt. detI fallet gäller det framför alltsenare

den grundlagsfasta lämna informationrättenatt garantera att
för publicering. viskandeFör och vissling uppgiften främstär

till ämbetsmannen inte faktiskt för repressalieratt utsättsattse
för avslöjanden han inte bara har ocksårätt utansom
skyldighet Detgöra. märkligtär strängt dessaatt taget ytterst att
mekanismer inte fungerar avsett.som

4.4 Se till kontrollorganen beaktar hela offentligavårtatt
etos

Förvaltningen måste helt tidigaresätt änett annat
uppmärksammas demokrativärdenas existens. Ett sätt att
åstadkomma detta omorientera förvaltningskontrollen.är att

finns rimligenDet samband mellan vad kontrollerasett som
och vad ämbetsmännen självbevarelsedrift beaktar.som av ren
Omfattar kontrollen inte demokrativärdena det risk förär att
de bort i förvaltningens praktik.tappas

offentligaDet kontrollsystemet måste därför tydligare
inriktas bevaka demokrativärdena efterlevs. någotInteatt att
kontrollorgan i dagens offentliga förvaltning förmår fylla den
uppgiften tillfredsställande Kontrollorgansätt.ett
regeringssidan, såsom Riksrevisionsverket, så inriktadeär snävt

ekonomivärdena det motiverat också formelltatt attvore
låta kontrollen vid siffer- och laglighetsgranskningar ochstanna



SOU 1997:2882

medarbetadeorganisationtillöverblivnaföra somenresurser
offentligavårthela etos.

skulleriksdagennaturligtdetframstårOmedelbart attsom
iMed basenförvaltningskontrollen.övergripandedenförsvara

justitiemannaämbetetochrevisorerRiksdagensnuvarande
kontrollenhetFungerandebrettbyggakunde somut enman

organisationriksdagen.folkvalda Endenlegitimerasdirekt av
heltsannoliktallmänhetensskulle islagdetta ögon enav

krävskontrollsystemet. Detnuvarandedet storänstatusannan
svårbestämbaramedhandskasskaden aktörhosauktoritet som

bästa,och detoffentligavårtstorheter etos gemensammasom
klarariksdagen kannågontveksamtdet änoch är annanom

det.
skullekonstruktionmed dennafördelYtterligare attvaraen

detuppmärksammashandfastriksdagsmännen sätt attett
iresulterarlagardvs.riksdagsbesluten,bortomfinns något att

kontroll-sådankanPå sikteffekter.ioch dessaåtgärder en
möjligheterriksdagensförbättraförväntasinstitution att

f.ö.harrevisorerRiksdagensbeslut.adekvataåstadkomma
rollaktivhaskariksdagenönskemåluttryckt att meraenom

FörslagRPB:resultatstymingenmål- ochutformningenvid av
1994/ 95:RR14.riksdagentill

kontroll-offentligadetutformningenskisseradeDen av
förbättraräckvidd långttorde ha utöver attsystemet en

insikterriksdagsmännensochcivilkurageämbetsmännens om
vidpåtalasdetuppfattarMassmediernaförvaltningen. som

med sinsedanbetydelsefullt ochkontrollerna styrsom
sigförväntakanvadbildallmänhetensrapportering avmanav

riksdagenrimligtförvaltningen. Detoffentligaden attvore
påverka dennakundekontrollinitiativ bättresinagenom

process.

offentligaPrecisera vårt4.5 etos

offentligavårtpreciseringendiskussionenförFokus etosavom
övrigatillämpligt ävenetikvärdena, ärär resonemangetmen

omdiskuterad frågapreciseras ärska de bäst Envärden. Hur
och hurkodetisksammanhållen,ska haförvaltningen enom

förstadiskuteras.brukar DenpunkterTrefall skaden i så ut.se
andra derasdetaljeringsgrad, dende etiskagäller systemens
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nackdelar medforrnaliseringsgrad och den tredje för- och en
etisk kod.

brukar ordnas efterDetaljeringsgraden hos etiska ettsystem
i dende budorden till modellenkontinuum från modellen i tio

få,tio budorden erbjuder någrajustinianska koden. Medan de
referenser till derasmycket breda, etiska principer utan

omfattandejustinianska kodenpraktiska handhavande, denär
innehåll och ingåendeoch beskriver detaljerat etikens ger

implementeringför dess administration ochanvisningar
1983:390.Kernaghan

kandetaljeringsgraden hos de etiskaFrågan systemen sesom
möjligtperspektiv frågan huruvida deti är attsamma som om

nämligen svårtförvaltningen särskilt precist.direktstyra Det är
under snabb förändringföreställa sig det i samhälleatt ettatt

andradetaljreglera etiska förhållandenskulle enklare änattvara
ökande gradBudordsmodellen torde därför iförhållanden. vara

emellertid komplet-realistiska alternativet. kandet enda Den
tillförs. Påolika fler nivåersätt, attteras t.ex. engenom

exemplifteringarrättfärdiggöranden ochandra nivå kan haman
försökatredje nivå kande generella buden, och manenav

speciellabuden till den enskilda myndighetensanpassa
Kernaghan 1993:22ff.förhållanden

sammanhålletFormaliseringsgraden kan variera från ett
fördelar med skriven,dokument till oskriven praxis. Som enen

finns idels alla etiska reglersamlad kod brukar framhållas ettatt
informationinvolverade aktörer fårdokument, dels samtligaatt

generell fördelvad gäller. En attvaraannan ansesom som
bredkoder vanligen initierarsjälva introducerandet etiska enav

olikaförvaltningens relationer tilldiskussion den offentligaav
uppmärksammasvärdesystem. Aktörema i policyprocessen

ökad känslighet för hurfrågorna, vilket leda tillde etiska kan en
värdefrågor generellt ska behandlas.

välgrundat omdömekunnaFör nyttanatt ett enom avge
involveradefordras beaktar allaskriven etisk kod att man

koden till fördelaktörer, dvs. söker besvara frågan: "F ärör vem
Ämbetsmannen fördelar,nackdel" får någrarespektive till

får några.överordnade och samhällsmedlemmarnahans För
referera till reglerämbetsmannen kan det ofta bekvämt attvara

gåvor frånförbjuder vissa aktiviteter t.ex. emotatt tasom
rättigheter ochallmänheten, bevakningen ämbetsmannensav

finns skriven kod beakta, ochskyldigheter skärps det attom en
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grundlig och ordentligt implementerad etikkod samhälls-en ger
medlemmarna ökat förtroende för det offentliga Kemaghan-
Dwivedi 1983:40.

kodnackdel det svårt åstadkomma etiskEn är äratt att en
meningsñill. finna punkterenkelt någraDetär är attsom som

alla kan borde ingå kod för offentligaiöverensvara om en
ämbetsmän. gäller sådant bör inte begå brott."DeDet som:

bör inte hänge sig favorisering eller nepotism. börDe De ge
snabb, tillmötesgående och effektiv service. börDe prestera en
hel dags arbete för hel dags lön. bör lojalaDe moten vara
konstitutionen, upprätthålla lagarna, stödja kollegor, hjälpa
klienter". Frågan detta tillräckligt Caiden 1983:162.är ärom

uppräknade punkterna återkommer vanligtvis i alla etiskaDe
koder förvaltningsnivå. Oftast de redan legaltäroavsett
reglerade.

deKoderna bör också frågor ligger bortomta upp som
självklara förbuden. ska döma de styrande, skaVem vem se
bortom det omedelbara och ska alternativapressande, vem ge

ska Visa alla de moraliska dilemmanvägar, vem som
ämbetsmannen kan hamna i osv. utformar koderDe som
brukar tillbaka inför de svårigheter frågornarygga som
aktualiserar och i stället fokusera det professionellasnävare
beteendet. i detta avseende det lätt nå enighet,Inte är attens
och kod ska tillämpas alla ämbetsmän tenderar atten som
bli antingen så allmän ellerden enbart självklarheteratt tar upp
så specifik den bara gäller speciella jfrmycket tingatt
Wakefield 1976:663.

Utformningen etisk kod i grunden politiskärenav en
i vilken olika intressen bryts varandra. Då etiskamotprocess

ellerkoder utformas ämbetsmännen själva derasav
professioner finns det särskilda risker. intressenVems
tillgodoses koden primärt professionens hantverk ellerGynnar
det allmänna intresset Professioner tenderar värdenatt ta upp

tidigare fungerat väl. Sådana värden kan förväntassom vara
konservativa försiktiga.och Värden undviks,problemsom ger
hur motiverade de kan allmänintressets synvinkel.än vara ur
Ämbetsmannen ska framstå trotjänare: plikt-tystsom en
uppfyllande, diskret, passiv och hövlig. Helst ska han hållas
utanför samhällslivet, skyddad från sociala realiteter Caiden
1983:163.
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skaparNär etisk kod bör det alltid kombineras medman en
bred diskussion både före och efter det den jagatt antas.en

vågar gissa socialdemokratins försök bukt med deatt att
uppmärksammade affärerna under 1990-talet, attgenom
fortsättningsvis betona vikten öppenhet, tydlighet ochav
rimlighet i den offentliga verksamheten, aldrig kommer fåatt
några effekter såvida inte principerna och deras tillämpning blir
föremål för fortlöpande diskussion.en

4.6 Utbilda i offentligavårt och befordraetos en
kontinuerlig diskussion

Regler föreskriver etiska förhållningssätt hos ämbetsmånsom
således till ingen individerna själva saknar moralisktär nytta om

medvetande och mod. åstadkommaEtt moralisksätt att
medvetenhet utbildning och kontinuerlig diskussion. Insatserär
för föra vårt offentliga till de verksamma iäratt ut etos som
förvaltningen måste dels vid grundutbildningengöras av
blivande åmbetsmän och vid fortbildningskurser för aktiva
ämbetsmän, dels vid i den kontinuerliga ärende-pauser
behandlingen i förvaltningens vardag.

7 Etiéutbi/dningen

akademiska förvaltningsutbildningamaDe har till uppgift att att
förbereda studenterna sådant de ska i ståndsättett att vara

sköta plikterna ämbetsmän. detta borde också ingåIatt som
kunskaper och eventuellt socialisering i vårt offentligaom

jfr CatIon-Denhardt Jackson 1993.1994,etos
situationen vid de svenska förvaltnings-Hur är

utbildningarna demokrativärdena det inte alltid så välFör är
beställt. de ekonomiskt och statsvetenskapligt prägladeI
förvaltningsutbildningarna i Sverige ingår generell empirisk och
normativ demokratiteori och i bästa fall någon etik.uppsats 0771

förekommer så ingen undervisningDet etik, ochzgott som
mycket litet energi den politiska demokratinsatsas att se ur
förvaltningens synvinkel. Huvudintresset andra värden.ägnas
Ekonomerna fokuserar det kan knytas till ekonomi-som
värdena, och betonar empiriska frågorstatsvetarna om
styrning, beslutsfattande, decentralisering och förhandling,
också de med huvudsaklig anknytning till ekonomivårdena. För



SOU 1997:2886

tillfårrättssäkerhetkvalificerad diskussionatt manomen
juristema.

i universitetensavsaknaden etikmomentTill del kanen av
bristandelärarnasutbildning ämbetsmän förklaras medav

utbildning.formförutsättningar för denna Detjustatt avge
självai lärarställningflertalet dagens samhällsvetare ärstora av

för vilken helatraditionutbildade i positivistisk empirisken
då etik intetanken etikutbildning främmandeär anses vara

finnsvetenskaplig analys. Blandåtkomligt för statsvetarna
dekontakt medidéanalytiker också kommit ivisserligen som

empiriska kunskaperde saknar oftastetiska idéerna, ommen
i dettadärför till litenförvaltningen ochden offentliga är nytta

speciellt dåekonomiämnena,sammanhang. Inom
situationen möjligtnationalekonomin, ännu sämre.är om

ochomedelbart utveckla kursernödvändigt zDet är att om
till ständigtförvaltningsetik med anknytning vårt nytt

detvåra föreställningarrekonstruerade offentliga ochetos om
internationellmycket omfattandebästa. Engemensamma

och vidför uppgiften,omedelbart till förfogandelitteratur står
beprövade utbildnings-universitet finns välrad utländskaen

forskningganska självklart dennamig detFör är attprogram.
delsstatsvetenskapen, därutbildning bör ske inomoch man

högförvaltningsforskare harbland disciplinensåtminstone en
sida, dels harförvaltningens politiskagrad medvetenhet omav

politiska demokratin.djupgående kunskaper den Detom
förvaltningsstudenteretikundervisning förförvisso bedrivaatt

1991.moralfilosof jfr Mainzerutan att vara
etikutbildningar skaförslag till vad dessafinns åtskilligaDet

fråganinnehålla. exempel vad det kanSom vara om
till brett förankrat amerikansktpresenteras stommen ett

niooffentlig förvaltning. omfattarutbildningsprogram i Det
ochpunkter fördelade de rubrikerna utbilda, socialiieraövatre

studenterna:

Utbilda studenterna°
explicit och1 demokratiska frihet,likhet etcvärden som

implicit återfinns konstitutionella historia.USA:si
det offentliga sociala värden kommer2 roll dåstyrets i

konflikt.
den etiska grunden för debatternaoch filosofiska om

fentlig politik.o

Öva studenterna°
känna etiska problem.1 igen och inrikta sigatt
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moralisktmetoder föroch förfina lämpligautveckla2 att
resonerande.

etiskamångtydighetenochkänsla för3 att inyanserna
situationer.

studenternaSocialisera°
kall ochädeltoffentligauppfatta den tjänsten ettettatt som

hederlighet ochkräver denfentli förtroende störstasomo
integritet.1

beslutsfattandetiden etiska dimensioneni entifiera2 att
och legalaidentifierar de politiskaderecis .som

ledarskapsdimensionenochimensionerna . och iblandmangfaldigaoffentligaden tjänstens3 accepteraatt
skyldimotstridi

enhardt 1994:540Catron-

intemutbildningetikkurser förutformasPå motsvarande sätt
ocksåställs kravförvalmingsmyndigheter och vid dessai

beteendechefernaskultur ochorganisationsutformning, intern
Dwivedietikforskarenkanadensiske1994.Hejka-Ekins Den
tillinte begränsasutbildningsprogrammentänker sig ettatt

ständigt.eller mindretillfälle pågårenda utan mer
teori ochsambandet mellanbetonarUndervisningsmaterialet
praktikerforskare ochdet naturligtfall, vilketkonkreta gör att

antalhanUtifrån dettautvecklar kurserna.tillsammans ettger
utbildningen:målsättningar föranvisningar och

dekanintede frågorna ochställaAtt rätta anta att man ge°
rätta svaren.

ochtinsiktererfarenheterpraktikernasskapa miljö därAtt° en
insikter.logik ochmed etikforskarnaskopplaskan samman

ochframperspektivSkapa komparativt taattettf genom
ekonomiska,resultat för skildaolika ochinkorporera synsätt

politiska och kulturella situationer.
vårdenställnin tillmedvetetHjälpa ämbetsmännen taatt°

socialaderas politisk-administrativaomhuldas ocsom i
om vnm . värden ochettperspektiv makt,jalpa l internaliseraatt° av

etiska dimension.stödjer den offentligastyrnin ensansvar som
ochskyldigheterBefordra förståelse för förhål andet° me an

för den offentliga tjänsten.ansvar
Dwivedi 1996:349

där etikmetoder för skapa miljöerfinns också andraDet att
anknyter till det åter har börjatständigt beaktas. En att

i sinbetydelsefullt för ämbetsmän ha "rötter"uppfattas attsom
Underyrkesroll och förebilder ansluta till.föredömen att-

ochår sådana för studenterhar skapasträvan attsenare
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ämbetsmän särskild litteratur moralisktavsatt en om
högtstående ämbetsmän t.ex. Cooper-Wright 1992.

Också kommunalpolitikema behöver utbildning. såDe är
knutna till implementeringen viktiga policyområdennära attav

reformer enbart tjänstemannasidan troligtvis inte skulle ha
några genomgripande effekter. finns redan lämpligaHär
organisationer hand utbildningen i Svenskaatt ta om
kommunförbundet och de politiska partierna.

verkligen kunnaFör påverka situationen måsteatt man
utanför den offentliga sektorn. föreligger akutDet ett
utbildningsproblem för massmediernas folk. journalisternas
insikter den offentliga förvaltningen dåliga, med fåtalär ettom
undantag kunniga och engagerade förvaltningsjoumalister.av

utomordentligt viktigtDet utbildningen politiskaär att av
journalister får inslag förvaltning med tonviktenett stort av
vårt offentliga Förvalmingsjournalistik borde inteetos. vara en
specialitet själva kärnan i den politiska journalistiken.utan

För närvarande sker förvaltningsutbildning ofta inom en
ekonomistisk public isnävt management storram av som

utsträckning inriktad teknikaliteter. Med betoningenär av
hela vårt offentliga kommer bredare vadetos att en ram,

kan kalla demøcraticgoøemarzøe.

6.2 Den ,êorztinuer/zjgadiskurriønen

mindreDet meningsfullt enbart deklarera vissa värdenär att att
hög abstraktionsnivå vårt offentliga ska beaktas ietos- -

förvaltningens verksamhet. helt nödvändigtDet ständigtär att
följa hur värdena uppfattas och efterlevs vänjaupp attgenom
ämbetsmännen vid kontinuerligt diskutera och omprövaatt
sina under relativt fasta former. dettasynsätt Ett sätt göra äratt
forrnaliserade, kollegiala diskussioner behandlar värde-som
frågorna i praktisk tillämpning. intressant förslagEtt till hur
sådana diskussioner ska utformas Gunsterensär van
198622740:

försökI utanför den tillgängliga offentligaett att
och professionsstrukturenskisserar holländarenorganisationen

Gunsteren vad kallar ansvarsforum. Hansettvan an
förebilder domstolar, föreläsningar för rofessionellaär t.ex.

överordnadeofficiella och halvofficiella med sido-möten er
och kontakter mellan byråkraterna och medborgarna.vissa
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ansvarsforum ettkulturellt områdeHan ärser som som
klart från de dagliga aktiviteterna och haränsatav som
kontrol erade och Gränser och och utgångarutgångar.in- in-
kan, behöver med synliga symbolerinte,men mar eras oc
fysiska konstruktioner.

ständigaDen vardagliga. aktiviteterströmmen stoppas.av
tillfälligt för Människor kommer tillsammans ochen paus.
frågar varandra: Vad har du varför gjordedu det,gjort, och
hur kandin handllnñrättfárdlggörasetiskt. utfr°Den som

skyldi kan inte bara han ordeär sägaatt attgjoråe.svara. an va
han Situationen tvingar honom kommaatt atti
rekonstruera vad skett och plausibla skäl för sittsom ge
handlande. Om han förmår förnuftiga hanskäl, måsteinte ge
tillstå han hade fel och alltså handladeatt oansvari .Aktörerna ansvarsforum omvandlar det för frånett utnai

ha följdvarit blinda händelser till n° äratt oten av som
resultatet mänskliga val och handlingar. onstruktionenReav av
det förflutna förmåska aktörerna handla ansvarsfulltatt mer 1
framtiden. koncentrerar några mellanMan relationersig
handlin och händelser och lämnar de därhän så länge.övriga

Vad utfrågningarna ansvarsforumut ettan man av i,Ambetsmännen ska lära vad det betyder handlaattsig
ansvarsfullt, Vad de har för och vilka substantiella etiskaansvar
skyldigheter de har. ansvarsforum kanEtt ses som en

för uppförande ritualer. Genom dessa ritualerinstitution av
återföds historien resultat val.mänskligamyten ettom som av
Aktörer hålplöst fångade strukturenDeltagarnaär inte i
försöker bringa och verklighetenmytenna i
överensstämmelse med varandra.

Förhandlingarna ansvarsforum syftarett inte atti
bestraffa någon. stället kommer deltagarnaI att inviteras,
övertalas eller kanske lära vad det innebärtvingas att attsig
handla ansvarsfullt. Inlärningen kan bli pl° den innebäram -försöka handla sätt strängt ännuatt ett taget intesom man

kapabel ull.är

ökande i den politiskaDet har detgjorttempot processen
nödvändigt understryka betydelse någonpauxematt att man-
gång den löpande verksamheten för förståsökastoppar attupp
vad egentligen håller med. Ansvarsforum justärman en
institution för göraatt en paus.

Vad gäller politikerna kommuni och landsting, spelarsom
utomordentligt central roll i implementeringsskedet,en

existerar redan utmärkt plattform för ansvarsfora i deen
sönderfallande partiorganisationerna därmed kundesom en

hastigt växande klyftanDen mellan yrkes-renässans. och
fritidspolitiker skulle måhända kunna överbryggas om
politikerna samverkade i fortlöpande etikdiskussioner inom
partierna.
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reflexioneravslutandeNågra5.

framställning,grund för dennaomständighet har legat tillEn
entydiga lösningarfinns några enkla ochnämligen det inteatt

verklighetställs hela tiden införsamhällsproblemen. Vi en
mångtydighet ochkomplexitet, mångfald,kännetecknassom av

offentliga rollernamotsägelsefullhet. Därmed också deär
svärätkomliga.ochsammansatta

Ämbetsmannarollen utifrån vårthar rekonstruerats
förinriktningoffentliga parallellt med polemik motetos en en

ekonomismen.offentliga kallasutformning det Dennaav som
hela den offentligaför närvarande sin prägelsätter

lite högtidligaredet, åtminstone iförvaltningen även om
politiskbehovetsammanhang, ibland också talas om av

emellertidTill del reducerasdemokrati och offentlig etik. stor
frågaoffentliga verksamheten tillden praktiska att omvara en

kostnadseffektivitet.
offentliga börVad detgör styrasatt avman om man anser

specifiktvärden vilka någrabred uppsättning äraven
demokrativärdena Frågankallasoffentliga: vad här är omsom

från ekonomismensvrida klockan tillbaka:det attatt
offentliga verksamhetenssamhälle och åter fokusera den

demokrativärden.dessasärprägel den framstår i ljuset avsom
utvecklingskett oundvikligMåste inte detacceptera att en

offentliga värdenainte längre tillåter de gamlaattsom
tillgodoses

finns någothelt övertygad det inte allsjag ärär att somom
skett det offentligaoundvikligt i den utveckling som

samhällsutvecklingområdet. Självfallet ställer grundläggandeen
till förändringar.också det offentliga kan tvingaskrav som

börjai krympande ekonomi har tvingatsMen att man en
ekonomivärdena behöver inte innebärauppmärksamma att

vilket fall helst harbara demokrativärdena. Iövergerman som
föråldradeinte demokrativärdena visat sig något sättvara

eller oanvändbara hur skulle de kunna det i envara-
demokrati

stället har många de aktuella förvalmingsreformerna,I av
den kommunala organiseringen och utformningen det.ex. av

offentliganställdas personalförhållanden, genomförts utan att
egentligen demokrativärdena. hartagit hänsyn till Hurman
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detta kunnat ske Några har haft för de vidtagnaansvaret
åtgärderna, och varför har de handlat detta sätt Det är
knappast frågan någon antidemokratisk tendens ellerom ens
nonchalans. Snarare har aningslöshet lett till dagensren oss
situation. Tänkandet har få delsträvanstyrts attav en av
privatsektoms effektivitetsfördelar hämmande sidoblickarutan

vad detta skulle komma betyda för specifiktde offentligaatt
värdena.

kan problematisktDet ämbetsmännen fördeladeärattvara
olika huvudmän delvismed olika traditioner och tänkesätt. Här
krävs helhetssyn. ämbetsmannaroll ska gälla förDenen som
framtidens samhälle kan inte begränsas till någon bestämd del

den offentliga sektorn. nödvändigt ställaDet är attav samma
rollkrav samtliga ämbetsmän de finns ioavsett stat,om
landsting eller kommun. desto viktigare dåDetta är stora
förvaltningsområden såsom skolan, vården och socialtjänsten
ligger utanför det statliga området, och det dessa områdenär

flertalet ämbetsmän med direktkontakt med medborgarnasom
finns.

Strängt det inte tillräckligt vid diskussionenärtaget attens
vid ämbetsmannaroll omfattar samtligastanna en som

offentligt anställda. Andra relaterade roller måste också
klarläggas. Sålunda landstings- och kommunalpolitiker såär
involverade i implementeringsuppgifter också de måsteatt
uppmärksammas i detta sammanhang. fråga då måsteDen
ställa hur ska politikerrollen relateras till ämbetsmanna-är:
rollen

måste medborgarrollen klarlåggas.Dessutom Frågan om
vilken politisk demokrati befordrasska blir därmedtyp av som
central. tänkbar form det finnsEn åtskilliga andra är
utvecklingsdemokratin fokuseras individernassom
utveckling och primärt inriktas individernas moraliska
karaktär vilken blir slags mål för hela den politiskaett

målet kan uppnåsMan eftersom människortror attprocessen.
har både potential till karaktärsväxt och inneboendeen en

realisera denna. ansvarsfulla,strävan Denatt mogna,
självrealiserande människan ska självstyrande. Denvara
politiska styrelsen för hon kan uppnå dettaattansvarar
tillstånd. offentligaDet därmed för allaett attges ansvar



SOU 1997:28 93

medborgare optimalt kan formulera sina livsplanersättett
Norton 1991:3,9ff, 25f, 44ff, Rothstein 1994.
Tyngdpunkten i den representativa demokratin bör naturligt
ligga i den folkvalda riksdagen. emellertid, medDenna är

från dualismen i års regeringsforrn, tillsynsätt övertagna 1809
del avskärmad från den offentliga förvaltningen, där ändåstor

den allt övervägande delen den offentliga verksamhetenav -
vad kallar politikenjag riksdagen fick betydligtOm ett-
Ökat för förvalmingskontrollen skulle effekternaansvar
säkerligen bli positiva. konstlade uppdelningen politikDen
och förvaltning skulle börja upplösas och riksdagsmännen en

realistisk vad åstadkomma. Dessutomattmer syn som
torde riksdagen den enda institution förmår hävdavara som
svårbestämbara och kontroversiella värden vårttypenav
offentliga och det bästa.etos gemensamma

Med detta har jag också tagit ställning i aktuell diskussion.en
finns nämligen amerikansk förvaltningsforskningDet en som

ämbetsmannakåren speciellt ansvarig, inte baraser som
dess specifika kunskapgrund också för välden såärutan attav

representativ socialt och sätt för det amerikanskaannat
folket folkvaldaden kongressen Wamsley 1990. Häretsom
finns risk föruppenbar sammanblandning legitimerings-en av
grunder djupt olycklig. Självfallet får det inte råda någonärsom
tvekan den fundamentala legitimeringen den politiskaattom av
demokratin ligger i de politiska valen. slutliga förDet ansvaret
den offentliga verksamheten har alltså politikerna och inga
andra.

problem iEtt sammanhanget det faktumärstort att
massmedierna i ökande utsträckningi realiteten kommit att

för den kanske uppmärksammade förvaltnings-mestsvara
kontrollen, nämligen fokuseringen allehanda skandaler i
förvaltningen. till betydandeDet del massmediernaär genom

allmänhetens bild förvaltningen formas, och det ärsom av
utomordentligt olämpligt eftersom journalisternas kunskaper

förvaltningens förhållanden det hela dåliga.ärtagetom
Det inte orimligt det massmediernas fixeringär äratt anta att
affärer lett till snedvridning etikuppfattningen isom en av

svensk offentlig verksamhet. Hade massmedierna baraägnat en
del det slösats diverse affärer medutrymmeav som
kontokort och till hävda demokrativärdena vid deannat att
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otänkbartdet inteförvaltningsreformerdecenniemas ärsenaste
utvecklingen blivitatt annan.en

positivmassmedierna ipåverkavälfinns baraDet väg atten
såjournalisternapolitiskautbilda denämligenriktning, attatt

politiskai denpolitik inte enbartförstårde är pratatt
mednödvändigtdettidiga stadier. Att är storaprocessens

uppenbart.i utbildningrnaförvaltningsanalysinslag ärav

detdemokratin i kris,svenskasig denMöjligen befinner men
affärernauppmärksammadedeberor i så fall knappast som

indikation densekundärhöjdfå, dels sindels är en
mångafaktumallvarligare detBetydligteventuella krisen. är att
tycksämbetsmän,såväl politikerförvalmingsverksamma, som

ställerdemokrativärdenade kravomedvetna somomvara
rimligen någotDock dettaoch åtgärder.beteendederas är som

ochdiskussionutbildning, ständiggår påverkaatt genom
kostnadseffektivitet. Omtillkontroller änannatsersomgenom

den privatanågotoffentlig sektorvill ha änär annatsomen
utvecklingen brytas.ekonomistiskadenmåste

allmännaturligtvis intemot förfåktarsiktaVad bör Jag en
pekavillauktoritetsstaten,gamlatill denåtergång utan snarare

denpolitisk-demokratisk präglingökadbehovet avav en
bringaåtgärder förFörslagen tillförvaltningen.offentliga att

medöverensstämmelsenågorlunda iämbetsmannarollen
frånförändringsyftar till åstadkommademokrativärdena att en

tillpublicekonomistiskaensidigtdagens management en
grundad democraticdemokratisktbredare, governance.
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Sammanfattning
Förvaltningen intar mycket central position i politiken.en
Oftast politiska anal meningsfullainte utan attser
förvaltningen beaktas. ad förvaltningen hög gradgör är i
politik.Detta innebär utformningen ämbetsmannarollenatt av

bli vital betydelse för hela den politiskaattommer av
demokratin.

kanMan samhållsfenomen åtminstone analysnivåer.se tre
Den frågarvad ambetsmannarollen bärnormatuva teorin varaoch hur den ärdi empirisk vadåmbetsmannarollenrä teorias,

och hur den och konstruktiv vadär anta: teori
ämbetsmannarollen kan och hur den ochttpprzåx.Varvara en avdessa kapitel.ägnastre teorityper ett

Ka itel Den ämbetsmannarollennomativa rekonstrueras
rån vån Wüiâåø Detta antalvärdenuti utgörsetos. ettav somfinner den ortlöpande samhällsdebatten, lagen och dessman i iförarbeten och tillämpningspraxis och uttalanden ledandei av

olitikeroch politiska internationellainstitutioner samt 1
deklarationFN de mänsklionventioner typenav :s omrättigheterna. Ett värdena vårt offensatt att precisera etosl igarelatera clem tullår det bästa.att gemensamma

Vårt offentliga två huvudäretos sammansatt av per avvärden, nämli demøkmtiøärdena offentlig etik, itisken o
demokrati rättssäkerhet och ekørzomiøärdçrrafunktionelloc
rationalitet, kostnadseffektivitetoch produktivitet. Sam
dessa värden ska beaktas samtidigt ämbetsmän ochav an raoffentli verksamma. Grundidén ämbetsmånnenär haratt

också moraliskt, för beslut och åtigt der.person ansvar, "sinaGenom konfrontera ämbetsmannarollen medatt vär ena 1vårt offentliga får fram rollens nddrag. Eftersometos man
politiskdemokrati och offentligetik debattenär harersattae 1ramställningen fokuserats å Det möjligtär ställainteem. att

rollkraven samling deupp utansom en re presenterase somdiskussionsunderlag. ollen präglas mångfald,ett av sammakomplexitet, mångtydighet och motsägelsefullhet allasomandra samhällsfenomen.

Ka itel Den erzpirixka ämbetsmannarollen rekonstxueras
rån allmänna restriktioner och möjligheter iut: relation tillmer

vad kanMan då konstatera tyngdpunktennormerna anger. att
idag li%erfpåekonomivärden framför allt på
kostna ekuviteten. Vid ochse institutionerormninu en avroller sällan explicit hänsyn demokrativärdena.tar man

Ser till den offentli sektorns konstruktion detärman intealltid latt vilka vårdenavgöra ler. Privata ochatt "som
offentligainsatser förekommer ofta sammans.
Organisanonsformer hämtas från det Auktontetsstatenprivata.för vilken demokratuvärdena gång utformats haren arkom letterats med förhandlin och marknadsstaten, ochstatenmålêsnedvetenför har aldrig n° diskussionessa on omdemokrativärdena före ommit.
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denbeslutsfattandetrationalitet iBristen storasaint
mycketavsaknadenochkomplexiteten avprecision iav

envärdeuppsättniâgharämbetsmännenfordrar attstyrningen
verksamhet.tillförhållaoffentligavårt nattetos i sinsigsom medkonkurrensharetikendenoffentligakomplikation år att

innehåll.olikamyckethaegenetikämbetsmännens som
offentligavårthävdaviljaskaämbetsmännen etosFör att

statlidenReformemahar dvilkurafordras avatt
kvartseklet har nästanunderpersonalpolitiken senasteet

ämbetsmännenkonstruktionerdefjärmatsystematiskt som gav
anställnings-formöverordnade storglentemot aviautonomi

till Delöneutvecklingjknutentjänsten.trygghet oc avslöja.möjlighetkonstruktioner åm attetsmannengersom publiceringförinformationlämnamissförhållanden attgenom identifierasoch kann°avslöjardåli Denfungerar tsom. såaldrighan rätt.illaallmänråkar ävenutet aromi

formuleratsharämbetsmannarollenkonstruktivaKapitel Den
demokrativårdenasökaskaförslfem somgrupper avs0m förmågaochviljaämbetsmannensrollenåinflytande ösamt

kurage:att civivisa

oc privatøçkntämellanskillnadenmarkeraTydligt t° drasvårtdetallverksamhetoffentlig attOmpröva ari
reglerdärellerdetåränslinjen privataprivatagentemot

mednackdelarnaför- ochgälla.bor Overvágefinitivt noga
verksamhetoffentligförisationsformer i varjeprivata or

offentligatill vårtrelationfalenskilt etos.i
civilkurage:lisaämbetmärzrzqnsförutsättnäzgarFörbättra att° policyplanetpersonal- ochbåkonstruktionerFörstärk de e

ämbetsmannenförenklaredet attgöra ggareocsom särskildharcivilkurage. Inpränta äm etsmannenatt envisa vårtmedenlighetefterlevslagentilsk ldi het attatt ise
etos.en igao Mat/jgabelabçaktar vårtkontrvllørñarienS etostill att° e beaktarunderNuvarande kontro organisation regerin en

medönskvärtekonomivärdena. Detuteslutandenästan envore
riksdagen,helst under ävenkontrollorstark somisation,

tivärdena.beaktade demo
qferitlggaPreøisera vårt çtøs°

vilket fallmöjligt. Iså klartoffentligavårtFormulera etos som
ledninämbetsmännendet kunnamåstehelst nagongesom heunderlag förochderashandlandeför operativt asomvara

diskussionen.olitiskaden
diskussionkoritinuerägfordraoc/Jent/zvårtUt t etos ena° o

skolväsendet,allmännafenUtbilda; vårt etgaetos io
.pêofessionella isationerpartiororganisationer, osv.

fallkonkretaformerför diskussioneronstruera om
Förstärkarbetsplatser, isationerpartior osv.partigrupper, 1i

offentligildninjoumalistemaspolitiskakrafti ut l
spelarkommunalpolitibortGlömförv inte somernatning.

implementeringen.rollcentral ien
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Försl till åtgärder för brin ämbetsmannarollenatten
någorlun överensstämmelse demokraüvärdena syftar1a me
bl.a. ull attåstadkomma förändrin från dagens ensidien
ekonomlsuskapubâc till redare, demokransktmanagement en
grundad demøcratiøgozzemance.
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