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Vi arbetar progressivt för att stärka varandra och skapa ett län där myndigheter vill växa 

Välkommen till 
Myndighetsfestivalen 2021

Framtidens arbetssätt
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Får jag be er alla att slå på era mikrofoner?



Sid 3

Dagens utgångspunkter

• Hur vill vi ha det under mötet?

• Varför värdegrund?

• Försäkringskassans 

värdegrundsarbete idag 

Gästspel och lite myndighetsspaning

• Hur arbetar vi med värdegrunden 

framåt?

Gästspel

• HUR, tipsplank och tipsbank

• Film
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Varför värdegrund? 

”om du får 2000 kr kan du väl besluta att jag får ersättningen?” 

”du riskerar du att bli mördad om du går ut hand i hand med din 

partner, du känner dig rädd i samhället”

”du är oskyldigt anklagad för brott men har inga möjligheter att 

bevisa det”

”läraren slår dina barn som kom för sent till skolan”

”du skulle vilja googla och se lite olika källor på ett ord men din 

tillgång till information på nätet är censurerad, filtrerad eller 

blockerad av staten” 
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Varför värdegrund?

”Efter att ha suttit 438 dagar som samvetsfångar i ett fångläger och inte 

kunnat säga vad vi tycker, tänker eller känner så är den starkaste 

känslan här idag och sen vi släpptes inte den rent fysiska friheten från 

kedjor utan att ha fått yttrandefriheten tillbaka." 

Martin Schibbye, journalist

• Stanna upp en stund och fundera på vilka värden som du tycker är 

viktigt att vi bevarar i samhället?
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Demokrati

Legalitet

Objektivitet

Fri Åsiktsbildning

Respekt

Effektivitet och Service
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….blir viktiga förutsättningar i framtidens arbetssätt när det gäller 

värdegrundsarbete? 

”I en värld där vi som statliga myndigheter blir granskade från många 

olika håll är det viktigt att vi håller i vårt värdegrundsarbete. Det är en 

förtroendefråga för en rättsstat som Sverige.”

Kajsa Mattson tillväxtanalys

Vad tror du…
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HUR?

• Strategier och mål

• Etisk kod

• Ställningstaganden t.ex. Pride

• Grund i alla beslut, stora som små

• Låt alla kontinuerligt ha forum för att 

få prata om den kopplat till sitt 

uppdrag

• Kunden i rummet, trygghet för Ella

• Följ upp hur väl värdegrunden 

efterlevs

• Gedigen introduktionsutbildning

• Rekrytera med bred kompetens

• Tillgång till internt stödmaterial & 

utbildningar med tydliga kopplingar 

mellan värdegrund & arbetsuppgifter

• Delaktighet & att främja nya initiativ & 

arbetssätt. Ex. Likabehandlingsgrupp.

• Temadagar

• Workshop

• Månadens värdegrund i fokus. 

Trafikljus, även internt perspektiv. 

• Öppet samtalsklimat, inkluderande 

ord och begrepp
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Tipsplanket
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Tipsplanket

Fördela ordet

https://webtools.itgonline.se/

https://wheelofnames.com/

3 Quiz om demokrati

https://firademokratin.riksdagen.se/quiz/testa-dina-kunskaper-

om-demokrati/

Förvaltningskultur

www.forvaltningskultur.se

https://www.forvaltningskultur.se/globalassets/skrifter-och-

handbocker/pdf/god-forvaltningskultur-i-praktiken.pdf

https://webtools.itgonline.se/
https://wheelofnames.com/
https://firademokratin.riksdagen.se/quiz/testa-dina-kunskaper-om-demokrati/
http://www.forvaltningskultur.se/
https://www.forvaltningskultur.se/globalassets/skrifter-och-handbocker/pdf/god-forvaltningskultur-i-praktiken.pdf
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Vidare läsning utifrån nämnda referenser

Riksdagen

https://www.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-

ned/studiematerial/demokratin-i-samhallet-190610-web.pdf

Den statliga värdegrunden

https://www.forvaltningskultur.se/globalassets/skrifter-och-

handbocker/pdf/vardegrund_tillg.pdf

Statskontoret

https://www.forvaltningskultur.se/globalassets/skrifter-och-handbocker/pdf/god-

forvaltningskultur-i-praktiken.pdf

Sifo

https://www.kantarsifo.se/sites/default/files/reports/documents/kantar_sifos_anseend

eindex_myndigheter_2020.pdf

https://www.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/studiematerial/demokratin-i-samhallet-190610-web.pdf
https://www.forvaltningskultur.se/globalassets/skrifter-och-handbocker/pdf/vardegrund_tillg.pdf
https://www.forvaltningskultur.se/globalassets/skrifter-och-handbocker/pdf/god-forvaltningskultur-i-praktiken.pdf
https://www.kantarsifo.se/sites/default/files/reports/documents/kantar_sifos_anseendeindex_myndigheter_2020.pdf

