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Förord 

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effek-

tivt och hållbart byggande samt ett hållbart användande av mark och naturresurser.  

 

Denna värdegrundsrapport har tagits fram i syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för 

att den statliga värdegrunden och värdegrundsprinciperna är integrerade i SGI:s arbete. 

Värdegrundsrapporten summerar vårt hittills aktiva värdegrundsarbete och är avsedd att 

fungera som en plattform för vidare arbete med värdegrunder men också för vidare ut-

veckling av vår organisation. Värdegrundsarbetet skapar en trygghet och är ledstjärna när 

dilemman uppstår vid utförandet av våra arbetsuppgifter.   

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till samtliga medarbetare för ett stort engage-

mang och bra arbete med att integrera värdegrunden och hålla den levande i vår verksam-

het. Vi vill också tacka Statskontoret för stöd och hoppas att vi med vårt arbete kan inspi-

rera andra.      

 

  

Jasmina Berberovic 

Uppdragsledare 

 Glenn Sundberg  

Granskare 



Statens geotekniska institut 2019-02-14 

4.1.10-1902-0140 

 

 

 



Statens geotekniska institut 2019-02-14 

4.1.10-1902-0140 

 
 
 

1 (17) 
 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ................................................................................................ 2 

1. Inledning ................................................................................................... 3 

1.1 Syfte.................................................................................................. 3 

1.2 Bakgrund .......................................................................................... 3 

2. Värdegrundsarbetet 2013 – 2018............................................................. 4 

3. Redogörelse och exempel ....................................................................... 8 

3.1 Inledning ........................................................................................... 8 

3.2 Samhällsnytta ................................................................................... 8 

3.3 Kvalitet ............................................................................................ 10 

3.4 Opartiskhet...................................................................................... 11 

3.5 Respekt ........................................................................................... 13 

4. Handlingsplan för fortsatt arbete .......................................................... 14 

4.1 Dilemmaövningar ............................................................................ 14 

4.2 Riktade utbildningsinsatser ............................................................. 15 

4.3 Uppföljning ...................................................................................... 15 

4.4 Tidplan ............................................................................................ 16 

 

 

 



Statens geotekniska institut 2019-02-14 

4.1.10-1902-0140 

 
 
 

2 (17) 
 

Sammanfattning 

Syftet med rapporten är att redovisa SGI:s värdegrundsarbete under åren 2013–2018 och 

presentera en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Rapport är tänkt att användas som 

utgångspunkt och stöd i det fortsatta värdegrundsarbetet och för utveckling av verksam-

heten. SGI:s värdegrund sammanfattas i orden Samhällsnytta, Kvalitet, Opartiskhet och 

Respekt och är framtagen av SGI:s medarbetare i en gemensam process under 2013. En 

särskild arbetsgrupp med representanter från avdelningarna, den så kallade värdegrunds-

gruppen, bildade en viktig nod i arbetet. Tankarna och formuleringarna kring en gemen-

sam värdegrund utvecklades genom en serie workshopar i ett växelspel mellan SGI:s led-

ningsgrupp, avdelningarna och värdegrundsgruppen.   

Under åren 2014, 2015, 2016 och 2017 har arbetet bedrivits genom årsvisa teman och dis-

kussioner om samhällsnytta, kvalitet, opartiskhet och respekt i vår verksamhet. Dilemman 

och exempel som inspirerar till utveckling av verksamheten har diskuterats. Det som 

framkommit i diskussionerna är att det finns en hög grad av stolthet och medvetenhet hos 

medarbetarna om verksamhetens samhällsnytta. Konkreta exempel från verksamheten har 

givits som på ett bra sätt exemplifierar hur vi kan säkerställa samhällsnytta, t.ex. myndig-

hetssamverkan, involverande av slutanvändarna i FoU-uppdragen och kunskapsför-

medling. Många medarbetare ser att SGI har en styrka i sin verksamhet genom att vi be-

driver tillämpad FoU, rådgivning och kunskapsförsörjning som är samhällsnyttig och 

med expertkunskap som är eftertraktad och opartisk. I de gemensamma diskussionerna 

både på avdelningarna, i värdegrundsgruppen samt i ledningsgruppen har det tagits upp 

många olika exempel både på dilemman, goda exempel och förslag på hur vi kan utveckla 

verksamheten genom att värna om vår opartiskhet. Diskussionerna om respekt i vår verk-

samhet kännetecknades av en stor bredd och viss osäkerhet i fråga om tolkning av be-

greppet respekt i detta sammanhang. En viktig reflektion är att en fortsatt diskussion om 

respekt bör än mer utvidgas utifrån vårt samhällsuppdrag och ur ett ”utifrånperspektiv”. 

Det har även framkommit att det kan vara viktigt att upprätthålla en hög medvetenhet om 

kvalitetsfrågor och dess betydelse för verksamheten. 

Det fortsatta värdegrundsarbetet kommer att ske genom dilemmaövningar på avdelning-

arna, i ledningsgruppen, i form av diskussion på arbetsmiljökommittén samt riktade ut-

bildningsinsatser. Dilemmaövningar ger förutsättningar att diskutera värdegrundsfrågor 

ur ett tydligare verksamhetsperspektiv.  
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1. Inledning 

1.1 Syfte 

Syftet med rapporten är att redovisa och analysera det som framkommit i värdegrundsar-

betet (2013–2018) och att presentera en handlingsplan (HP) för det fortsatta arbetet. Rap-

port är tänkt att användas som utgångspunkt och stöd i det fortsatta värdegrundsarbetet 

och för utveckling av verksamheten.  

1.2 Bakgrund 

SGI:s värdegrund sammanfattas i orden Samhällsnytta, Kvalitet, Opartiskhet och Respekt 

(se figur 1) och har formats utifrån en gemensam syn på vår roll och ansvar som vi har för 

vårt statliga uppdrag samt med stöd i den gemensamma värdegrunden för statlig verksam-

het; demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och god ser-

vice.  

Processen vid framtagandet av SGI:s värdegrund präglades av stort intresse och öppenhet 

bland SGI:s medarbetare. Inspiration till arbetet inhämtades bland annat från Kompetens-

rådets arbetsmaterial för arbetet med värdegrunden i staten ”Offentligt etos – en god för-

valtningskultur” samt från en serie med workshopar och arbetsverkstäder som genomför-

des under 2013 riktade mot samtliga medarbetare, fackliga parter samt SGI:s lednings-

grupp. Närmare 25 workshopar genomfördes under 2013 där de statliga värdegrundsprin-

ciperna har diskuterats.  

Utgångspunkten i arbetet var vårt samhällsuppdrag och det ansvar som vi statliga an-

ställda har vid vår verksamhetsutövning. Diskussionsunderlag från workshoparna bestå-

ende av hundratals sidor arbetsmaterial togs fram och sammanfattades av medarbetarna 

vid olika diskussioner. Dessa har vidare analyserats av ledningsgruppen, fackliga parter 

och en arbetsgrupp som bildades specifikt i syfte att samordna värdegrundsarbetet. Detta 

har resulterat i ovannämnda värdeord med definitioner samt beskrivningar av hur dessa 

ska integreras i verksamheten.  

Ständigt och aktivt arbete har bedrivits i syfte att värdegrunden ska kännas levande och 

självklar vid alla typer av verksamhetsutövning vid SGI. Vid årsskiftet 2017 och 2018 har 

en översyn av värdegrundsarbetsprocessen genomförts vilket medförde en förändring i 

arbetsstrukturen för värdegrundsarbetet. Detta har resulterat i en ännu tydligare koppling 

med verksamhetsutövningen. Även arbetet med denna rapport är en del i det aktiva arbe-

tet för att hålla värdegrunden levande och på det sättet ha större nytta av den i verksam-

heten.  
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Figur 1. SGI:s värdeord 

2. Värdegrundsarbetet 2013–2018 

SGI:s värdegrund är framtagen genom en analysprocess av SGI:s medarbetare (se figur 

2). Processen har präglats av stort intresse, öppenhet och delaktighet bland SGI:s medar-

betare och involverat samtliga anställda vid tidpunkten då den genomfördes. En särskild 

arbetsgrupp med representanter från avdelningarna, den så kallade värdegrundsgruppen, 

bildade en viktig nod i arbetet. Tankarna och formuleringarna kring en gemensam värde-

grund utvecklades genom en serie workshopar i ett växelspel mellan SGI:s lednings-

grupp, avdelningarna och värdegrundsgruppen.  

 

  
Figur 2. Bildkarta över värdegrundsprocessen på SGI 

 

Arbetet med SGI:s värdegrund startade i april 2013 och processen med att konkretisera 

vår värdegrund för verksamheten avslutades på SGI:s medarbetardag den 19 december 

2013 med att den gemensamma värdegrunden och den efterföljande strategin för det fort-

satta arbetet presenterades (se figur 3).  
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Figur 3. SGI:s värdegrund 
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Den inbegriper både det fortsatta praktiska arbetet med värdegrunderna men också det 

strategiska arbetet för vidareutveckling av arbetssättet så att värdegrunden blir en naturlig 

del i verksamhetsutövningen.    

Därefter har värdegrundsarbetet bedrivits inom ramen för den ordinarie verksamheten uti-

från de definierade värdeord som gemensamt pekats ut som bärare så att verksamheten 

bedrivs med stöd och utifrån de statliga värdegrundprinciperna, det vill säga demokrati, 

legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och god service.  

Med stöd av värdegrundsgruppen har diskussionerna regelbundet förts på avdelningarna 

och i SGI:s ledningsgrupp. Värdegrundsgruppen med två representanter för olika avdel-

ningar, har varit viktig för att arbetet ska hållas levande på avdelningarna, likaså för det 

myndighetssamordnade arbetet. Medlemskapet i gruppen har varit rullande och medlem-

marna har kontinuerligt bytts ut efter att varje person suttit med gruppen i minst ett år. 

Sammantaget har en tredjedel av medarbetarna haft ansvaret att medverka och samordna 

det övergripande myndighetsarbetet i värdegrundsgruppen. Gruppen har letts och samord-

nats av HR-ansvarige och träffats två gånger per år för att diskutera viktiga frågor kopp-

lade till värdegrunden och vår verksamhetsutövning. Diskussionerna har förts utifrån 

goda exempel och dilemman från verksamheten samt olika förbättringsförslag som värde-

grundsarbetet har inspirerat till.  

Under åren 2014, 2015, 2016 och 2017 har arbetet bedrivits genom årsvisa teman om 

samhällsnytta, kvalitet, opartiskhet och respekt i vår verksamhet. Dilemman och exempel 

som inspirerar till utveckling av verksamheten har diskuterats, vilket har legat till grund 

för föreliggande rapport.  

Hösten 2017 och våren 2018 genomförde vi förändringar i arbetsstrukturen gällande vär-

degrundgruppen, som ersatts med avdelningsdiskussioner under ledning av avdelnings-

chef (AC). HR-ansvarige och FoU-chefen samordnar myndighetens övergripande arbete 

med stöd i avdelningschefsarbetet. Arbetet med värdegrunder har synliggjort behov och 

bidragit till utveckling av verksamheten. Här ges några exempel:    

• Rekryteringsprocessen har ändrats så att redan vid annonseringen och kravbeskriv-

ningar lyfts betydelsen av att den presumtive medarbetaren behöver ha en god förut-

sättning att kunna dela vår värdegrund.  

• Introduktionsprocessen har ändrats och värdegrunden har inkluderats och blivit en vik-

tig del vid introduktionen av nya medarbetare.    

• Värdegrunden har bidragit till beslutet att ta fram en strategi för avgiftsfinansierad 

verksamhet.  

• Värdegrundsfrågor är aktiva delar i arbetsmiljökommitténs och ledningsgruppens ar-

bete och på det sättet bidrar till den övergripande utvecklingen av organisationen och 

dess kultur.   

• Värdegrunden bidrar till att ett än mer tvärsektoriellt samarbete bedrivs inom organi-

sationen och en högre medvetenhet om vikten att på ett respektfullt sätt använda and-

ras och olika kompetenser inom verksamhetsutövningen.  

• Avdelningschefsmötena har breddats och används för en gemensam diskussion kring 

vardagsdilemman, omvärldsbevakning och koppling till utveckling av verksamhetens 

olika delar.  
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• Löpande avstämningar i syfte att identifiera och möta aktuella behov på kort och lång 

sikt gällande värdegrundsarbetet och dess koppling med verksamhetsutövning sker 

med HR-ansvarige, forskningschefen, generaldirektören och stf. generaldirektör. 

• Värdegrundsarbetet utgör grunden i vår personalpolicy, strategi för strategisk kompe-

tensförsörjning, SAM-LAD (systematiskt arbetsmiljöarbete och arbete med lika vill-

kor och mot diskriminering)     

• Samverkan sker med andra statliga myndigheter lokaliserade i Östergötland gällande 

lika villkor och mänskliga rättigheter genom nätverksträffar och gemensamma utbild-

ningsinsatser, rörande den beteendemässiga och den rättsliga delen i statstjänsteman-

narollen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med stöd av Statskontoret har två workshopar hållits i syfte att utveckla vår kompe-

tens om de statliga värdegrundsprinciperna och statstjänstemannarollen: 2017-10-13 

ledde Statskontoret en workshop med ledningsgruppen och 2018-04-12 en workshop 

med hela SGI. 
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3. Redogörelse och exempel 

3.1 Inledning 

I de följande kapitlen redovisas resultatet från en sammanställning och analys av det sam-

lade arbetsmaterialet. Arbetsmaterialet har sorterats under SGI:s värdeord: samhällsnytta, 

kvalitet, opartiskhet och respekt.  

3.2 Samhällsnytta  

Definition av värdeordet samhällsnytta, vad det betyder för verksamhetsutövningen samt 

hur vi försäkrar oss om att det vi gör verkligen är till samhällsnytta redovisas här:  

• Vi utgår från samhällets behov.  

• Vi verkar för ett säkert och hållbart samhälle.  

• Vi använder vår kunskap så att den kommer samhället till största nytta.  

• Vår verksamhet präglas av helhetssyn.  

 

Hur försäkrar vi oss om att det vi gör verkligen är till samhällsnytta?  

• Genom dialog med regeringen, andra myndigheter, länsstyrelser, kommuner, närings-

liv, universitet och högskola.  

• Genom en fortlöpande och bred omvärldsanalys.  

• Vår forskning och utveckling är inriktad på väsentlig problematik och implementeras 

tillsammans med användarna.  

• Genom kontinuerlig uppföljning av vår verksamhet, implementering av ny kunskap i 

rådgivningsuppdrag, antal publicerade artiklar, publikationer och vägledningar, ned-

laddningar från webbplatsen och behandlade remisser.  

 

Det som framkommit i diskussionerna är att det finns en hög grad av stolthet och medve-

tenhet hos medarbetarna om verksamhetens samhällsnytta. Många konkreta exempel från 

verksamheten har givits som på ett bra sätt exemplifierar vad samhällsnytta kan vara. 

Men här pekas det också på att samhällsnytta kan vara svårt att definiera och mäta. I dis-

kussionerna framkom att viktiga indikationer på samhällsnytta kan till exemplen vara:  

• Direkt återkoppling från andra myndigheter 

• FoU-resultat används i praktiken 

• Extern finansiering och samverkansprojekt.  
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Viktiga sätt att öka samhällsnyttan i vår verksamhet kan vara:  

• Ha mer myndighetssamverkan för att fördela resurser och hitta långsiktiga strategier 

där SGI samspelar tillsammans med andra. 

• Reflektera noga över syftet, samhällsnyttoperspektivet och risker innan ett uppdrag 

startar. 

• Involvera representanter från slutanvändare i våra uppdrag. 

• Säkerställa att så många som möjligt får del av vår kunskap genom effektivt tillgäng-

liggörande.  

• Hitta bra sätt att översätta forskning till vägledning – samhällsnytta är när resultat 

kommer till användning. 

• Skriva ”state of the arts”, dvs. kunskapsöversikter, för att tillgängliggöra befintlig kun-

skap och bättre kunna prioritera inriktningen på vår egen FoU.  

• Bedriva uppsökande verksamhet i ännu större utsträckning för att aktivt föra ut kun-

skap i samhället (kommuner, länsstyrelser, allmänhet). 

 

Ett flertal intressanta frågeställningar och dilemman identifierades i diskussionerna, till 

exempel:   

 

Samhällsnytta och samhällsekonomisk lönsamhet: I diskussionerna påpekades att det 

kan vara frestande att sätta likhetstecken mellan samhällsnytta och samhällsekonomisk 

lönsamhet. Det kan till exempel få till följd att endast marksaneringar av exploateringsob-

jekt betraktas som samhällsnyttiga, eftersom det är dessa som i normalfallet kan ”räknas 

hem” samhällsekonomiskt. Likafullt har vi en skyldighet att betala av den miljöskuld vi 

ärvt från tidigare generationer och bör därför sanera även andra områden.  

 

• Samhällsnytta – för vem, när och var? Vem syftar vi på när vi talar om samhälls-

nytta, vem kan avgöra om något är samhällsnyttigt och i vilket tidsperspektiv? Det 

finns exempel på lösningar som är samhällsnyttiga för nuvarande generation, men inte 

nödvändigtvis för kommande generationer. Och på motsvarande sätt: Vi skulle kunna 

skapa stor nytta för kommande generationer, men till höga kostnader för nuvarande 

generation. Det finns sociala och regionala perspektiv som är viktiga att ta hänsyn till: 

socialt svaga gentemot starka grupper, genus, etnicitet, stad kontra landsbygd etc.  
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3.3 Kvalitet  

 

Definition av vårt värdeord kvalitet och vad den betyder för vår verksamhetsutövning 

samt hur vi försäkrar oss om att det vi gör verkligen håller rätt kvalitet vid verksamhetsut-

övning redovisas här:  

• Våra uppdrag genomförs på rätt nivå och med rätt innehåll. 

• Vi har rätt kompetens och god service. 

• Vi är pålitliga, tillgängliga och resultatorienterade. 

• Vi utför samhällsnyttiga uppdrag och förmedlar kunskap baserat på vetenskapliga 

grunder. 

• Vår forskning genomförs enligt god vetenskaplig sed och med vetenskapligt verifie-

rade metoder. 

• Våra slutsatser presenteras så att de är lätta att tolka korrekt. 

 

Hur försäkrar vi oss om att vår verksamhet präglas av kvalitet? 

• Vi levererar i rätt tid. 

• Vi redovisar pålitlighet och osäkerhet i våra slutsatser och resultat. 

• Vi genomför regelbunden uppföljning av våra uppdrag. 

• Vi har nyckeltal för kundnöjdhet och prestation. 

• Alla yttranden, rapporter och ärenden interngranskas. 

• Genom att uppdragen utförs enligt gällande allmänna bestämmelser för konsultupp-

drag. 

• Genom att vi följer vårt kvalitetssystem, rapporterar avvikelser, ger förbättringsförslag 

och genomför revisioner. 

• Genom ackreditering av våra laboratorier. 

• Genom strategisk kompetensförsörjning och kontinuerlig förbättring av verksamheten. 

• Vi säkrar den vetenskapliga kvalitén genom publicering av vår forskning i sakkunnig-

hetsgranskande vetenskapliga tidskrifter. 

 

Värdeordet kvalitet har återkommande gånger diskuterats i värdegrundsgruppen på avdel-

ningar och i ledningsgruppen. Diskussioner har förts vid flera olika tillfällen och behand-

lat frågorna kring intressanta fall och situationer i verksamheten. Det som har lyfts sär-

skilt i diskussionerna är att: 

 

• Genom en högre medvetenhetsgrad om värdegrundens betydelse har kvaliteten i arbe-

tet allmänt blivit bättre. Detta genom att ärendena diskuteras utifrån olika perspektiv 

med värdegrund som utgångspunkt.  

• Opartiskhet och respekt har medfört en positiv effekt med avseende på kvalitet vid 

verksamhetsutövningen.  

• Identifiering av dilemman och forum för dilemmadiskussioner har skapat en trygghet 

och högre säkert i ärendehanteringen och generellt i verksamheten.  
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• Ett större behov av granskning har identifierats i syfte att än mer säkra den över-

enskomna kvaliteten.  

 

Det har framkommit i diskussionerna att det kan vara viktigt att skapa en högre medve-

tenhet om kvalitetsfrågor och dess betydelse för verksamheten.  Några exempel på förslag 

är: 

 

• Förstärkning av rutiner och omfattning av granskning av vår kommunikation och rap-

porter. Det kan ske genom den interna kompetensen eller genom om att anlita extern 

kompetens.  

• Ökad kvalitet genom ökad styrning och rutiner i arbetet, bra och effektiva interna pro-

cesser som främjar delaktighet och gemenskap. 

• Behov av att arbeta mer med frågor som främjar personalen, för att behålla medarbe-

tare och därmed kompetensen.  

I diskussionerna framkom att många medarbetare upplever en konflikt mellan en målsätt-

ning om hög kvalitet och tillgängliga resurser exempelvis tid och budget.  

3.4 Opartiskhet 

Definition av vårt värdeord opartiskhet och vad det betyder för vår verksamhetsutövning 

samt hur vi försäkrar oss om att vi är opartiska vid verksamhetsutövning redovisas här:  

• Verksamheten vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

• Arbetet bedrivs neutralt utan att gynna någon enskild part. 

• Vi är en myndighet i medborgarnas tjänst. 

 

Hur försäkrar vi oss om att vi agerar opartiskt? 

• Våra slutsatser, vägledningar och rådgivning bygger på kunskap och resultat som bas-

eras på en vetenskaplig grund. 

• Alla yttranden, rapporter och ärenden interngranskas. 

• Vi skapar mötesplatser i syfte att diskutera och ta fram gemensamma underlag, policys 

och förhållningssätt. 

• Genom kundenkäten. 

• Genom att följa lagar, förordningar och vår instruktion som styr vårt arbete. 

Många medarbetare ser att SGI har en styrka i sin verksamhet genom att vi bedriver till-

lämpad FoU, rådgivning och kunskapsförsörjning som är samhällsnyttig och med expert-

kunskap som är eftertraktad och opartisk.  

I de gemensamma diskussionerna både på avdelningarna, i värdegrundsgruppen samt i 

ledningsgruppen har det tagits upp många olika exempel både på dilemman, goda exem-

pel och fall då vi på ett ännu bättre sätt hade kunnat värna om vår opartiskhet.  Dessa dis-

kussioner har lett till en mognad i förhållningsättet till frågan, från den högsta ledningen 

till den enskilda medarbetaren.  
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Goda, tänkvärda exempel från verksamheten: 

 

• Vi anlitas i olika uppdrag just för att vi bedöms av allmänheten som opartiska 

• Vi motverkar partiskhet genom att sprida vår kunskap brett, exempelvis genom väg-

ledningar, standarder, handböcker, mallar, mm. 

• Vi avstår från uppdrag för att inte konkurrera med branschen  

• Nyttan med SGI:s expertis och vår smidiga organisation 

• Det som vi formulerar i våra slutsatser är tydligt och kan inte missbrukas  

• Kunskapen är och ska vara opartisk 

• Vi nyttjar bara trovärdiga data 

• Våra leveranser är transparanta 

• Vi har interna granskare 

• Vi vågar stå för opartiskhet och vi missbrukar inte vår roll. 

 

Några exempel på situationer som upplevs som svåra att hantera, dilemman, är: 

• När uppdragsgivare vill påverka våra slutsatser: I våra uppdrag kan det förekomma att 

uppdragsgivaren vill påverka texter kopplade till slutsatser från utredningar. Därför är 

det av yttersta betydelse att vi agerar opartiskt och inte låter det påverka vårt arbete på 

något sätt. 

• När vi direktupphandlar underkonsulter: Det är viktigt att vi kan motivera varför vi 

vänder oss till just den konsulten. Är det ett tillräckligt starkt motiv att vi vill ha exakt 

samma mätutrustning, operatör och utvärderingssätt som förra gången för att kunna 

jämföra resultat i en lång mätserie?  

• SGI:s primära uppdrag enligt instruktionen är att stödja andra myndigheter, men det 

har framkommit i diskussionerna att många medarbetare känner att detta inte är kon-

fliktfritt att ”stå på myndigheternas sida” gentemot andra intressen i samhället. Vissa 

medarbetare känner att man bidrar till en vi/dom mentalitet gentemot andra aktörer, 

t.ex. konsulter. Det har framkommit att det ibland råder en viss osäkerhet kring vad 

det innebär att vara statstjänsteman och att det till och med i vissa situationer kan upp-

levas som en begränsning för att kunna bidra till samhällsnytta.  

• Situationer som uppstår då flera parter som representerar olika intressen önskar anlita 

oss för tjänster, exempelvis projekt där vi medverkat genom FoU eller någon form av 

konsultation och om SGI samtidigt får frågor om samma ärende från berörd tillsyns-

myndighet. 

• Ett annat dilemma som kan förekomma är om SGI finansierar undersökningar/framta-

gande av data, i t.ex. ett FoU-projekt, som i sin tur oavsiktligt skulle kunna gynna pri-

vata intressen. Detta skulle kunna riskera att uppfattas som om vi snedvrider konkur-

rensen viket strider mot vår opartiskhet.  
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Förbättringsförslag: 

• Det är viktigt att vi är medvetna om att olika aktörer har olika intressen. Vid osäkerhet 

om hur man skall säkerställa opartiskhet är det viktigt att vända sig till kollegor eller 

sin chef för hjälp eller kollegor. 

• Frågor som berör kopplingen mellan värdegrunder och vår dagliga verksamhet ska 

med jämna mellanrum tas upp på agendan för avdelningsmöten. När vi hamnar i di-

lemman bör det tas upp till diskussion. Värdegrunder behöver diskuteras mer utifrån 

verksamhetsperspektiv och inte endast utifrån värdegrundsperspektiv.  

• Bredda samverkan i syfte att skapa större referensgrupper. 

• När vi arbetar med publikationer är det mycket viktigt att beakta opartiskhet. 

• Genom våra rekryteringar kan vi inkludera människor med erfarenheter från olika de-

lar av branschen (forskning, konsult, myndighetsutövande, etc.), vilket bidrar till att 

signalera att SGI ser värdet av att alla sidor är representerade i vår verksamhet. 

3.5 Respekt 

Definition av vårt värdeord respekt och vad det betyder för vår verksamhetsutövning 

samt hur vi försäkrar oss om att vi är respektfulla vid verksamhetsutövningen redovisas 

här:  

• På SGI stödjer vi varandra och bemöter vår omgivning med hänsyn.  

• Lika villkor gäller för alla.  

• Allas arbete är viktigt och värdefullt.  

• Vi tar tillvara varandras åsikter och olikheter.  

• Vi ger varandra konstruktiv återkoppling. 

• Vi ger varandra beröm och uppmuntran. 

 

Hur försäkrar vi oss att vår verksamhet präglas av respekt? 

• Vi genomför regelbundet medarbetarundersökningar och följer upp dem. 

• Vi har regelbundna utvecklingssamtal. 

• Vid granskning av varandras arbeten ger vi både positiv och negativ kritik. 

• Genom kundenkäten. 

Diskussionerna om respekt i vår verksamhet kännetecknades av en stor bredd och viss 

osäkerhet i fråga om tolkning av begreppet respekt i detta sammanhang. I den statliga vär-

degrunden är respekt för den enskilde människans frihet och värdighet ett krav som ställs 

vid utövande av offentlig makt. De diskussioner som först har delvis handlat om detta, det 

vill säga hur vi bedriver verksamheten med respekt för uppdragsgivare, slutanvändare och 

ytterst alla medborgare. Men diskussionen har också till stor del handlat om respekt för 

varandra, att bli lyssnad på, möjlighet att påverka, hur man ger konstruktiv kritik, att hålla 

tider, förtroende mellan chef och medarbetare, samt en socialt god arbetsmiljö. 
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Förbättringsförslag: 

Följande förslag har förts fram på hur vi kan utöva respekt i vår verksamhet:  

• Värdera olika åsikter, kompetenser och erfarenheter.  

• Viktigt att framföra kritik på ett konstruktivt sätt. 

• Visa respekt för andras tid, planering och verksamhet genom att hålla tidplanen och 

deadlines i alla sammanhang. 

• Beakta allas lika värde vid upphandlingar och de regler som gäller vid statliga upp-

handlingar samt med klarspråk beakta tillgänglighet. 

 

Ge möjlighet till alla att samverka med oss utifrån sakfrågeområde och vårt uppdrag. Det 

är viktigt att vi är transparanta vid samarbetspartnerssökning, visar en öppenhet mot alla 

och inte endast rikta oss mot de som vi är vana att samarbeta med. 

En viktig reflektion här är att begreppet respekt definierats lite för snävt. Visserligen in-

nefattas både det externa och interna perspektivet, men det interna perspektivet har fått 

för stor vikt. Våra interna relationer är självklart otroligt viktiga, men en diskussion gäl-

lande respekt i relation till vårt uppdrag borde vara större och ta mer plats.     

4. Handlingsplan för fortsatt arbete 

Fortsatt värdegrundsarbete är viktigt för att utveckla oss i rollen som statstjänstemän och 

långsiktigt säkerställa ett högt förtroende hos medborgarna för offentlig verksamhet. De-

mokratifrämjande åtgärder och att säkerställa förtroendet för statsförvaltningen är viktiga 

förebyggande insatser för ett fungerande samhälle. Detta är några av viktiga skäl för fort-

satt aktivt värdegrundsarbete inom SGI. 

Det fortsatt värdegrundsarbetet kommer att ske genom dilemmaövningar på avdelning-

arna, i ledningsgruppen, i form av diskussion på arbetsmiljökommittén samt riktade ut-

bildningsinsatser. Dilemmaövningar ger förutsättningar att diskutera värdegrundsfrågor 

ur ett tydligare verksamhetsperspektiv. Målsättningen är att värdegrundsarbetet skall rym-

mas inom ordinarie mötesverksamhet. 

4.1 Dilemmaövningar  

Ett dilemma är en situation utan tydliga svar om vad som är rätt och fel. Målet är diskuss-

ion, inte konsensus, dvs. att diskutera problem, åtgärder och konsekvenser på situationer 

där det inte är självklart hur man ska agera. Genom att samtala om verklighetsnära situat-

ioner som är svåra, blir vi tränade att prata om svåra situationer och underlättar när verk-

liga situationer uppstår.  

Dilemmaövningar genomförs i samband på ordinarie avdelningsmöten, två gånger per år. 

Övningarna koordineras och genomförs ungefär samtidigt på alla avdelningar.  Ett lämp-

ligt dilemma väljs av HR-ansvarig i samråd med AC, samma dilemma användes på alla 

avdelningar.  
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Till varje dilemma är det tre centrala frågor som diskuteras: 

• Ser du något problematiskt i den här situationen? 

• Vad skulle du göra om du vore i samma situation som x? 

• Har du upplevt liknande situationer? Skulle något liknande kunna hända hos oss? 

Det är viktigt att våga problematisera och diskutera dilemmat ur många aspekter.  

4.2 Riktade utbildningsinsatser  

Riktade utbildningsinsatser eller workshopar för ledningsgruppen och medarbetare som 

har en ledarroll, enhetsansvariga och FoU-samordnare samt nyanställda bör genomföras.   

Exempel på teman: 

• Grundkurs i statstjänstemannarollen 

• Jäv och mutor 

• Samspel näringsliv-staten 

• Tillitsbaserad styrning 

• Organisationskultur och betydelse av ledarskap 

• Kommunikation och klarspråk 

• Hot och säkerhet – förtroende för svensk statsförvaltning. 

4.3 Uppföljning 

Uppföljning av insatserna genomförs årligen, förslagsvis i samband med översyn av 

handlingsplan för SAM-LAD.    
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4.4 Tidplan 

 

När  Aktivitet Ansvarig 

2019 Kv1 Dilemmaövningar avdelningar och ledningsgrupp AC,  

Stf GD 

 Kv1 Information och förankring av rapporten HR/FoU -

chef 

 Kv3 Dilemmaövningar avdelningar AC 

 Kv4 Utvärdering och planering kommande verksamhetsår HR/FoU-

chef 

  Avstämning LG  HR/FoU 

 2019 Riktad utbildningsinsats till medarbetare; Jäv och mutor AC 

 2019 Riktad utbildningsinsats till LG; Jäv och mutor Stf GD 

2020 Kv1 Dilemmaövningar avdelningar och ledningsgrupp AC, Stf 

GD 

 Kv3 Dilemmaövningar avdelningar AC 

 2020 Riktade utbildningsinsatser HR/FoU 

 

 

 

 

Effektiv

verksamhet

Dilemma

-övning 

Utbildning



Statens geotekniska institut 2019-02-14 

4.1.10-1902-0140 

 
 
 

17 (17) 
 

 

 



 

 

 

 

 

Statens geotekniska institut 
581 93 Linköping 

 
E-post: sgi@swedgeo.se 

Växeln: 013–20 18 00 

 

 

 

mailto:sgi@swedgeo.se

