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3SOCIALSTYRELSEN

Värdegrunden vägleder  
och utvecklar oss 

Alla som arbetar inom staten har en gemensam värde
grund att förhålla sig till. Det är den vi på Socialstyrel
sen har utgått ifrån då vi gemensamt arbetat fram vår 
egen värdegrund.

En etisk kompass som stärker vikänslan
Socialstyrelsens värdegrund förtydligar vilka värden 
som är viktiga för att vi ska nå våra mål. Den fungerar 
också som en etisk kompass i vårt dagliga arbete och 
bidrar till att utveckla verksamheten. Förhopp ningen är 
att den stärker vår kultur och vikänsla.

Värdegrunden utgår från våra kärnvärden saklig, 
hand lingskraftig och trovärdig.

Konkret och användbar
Värdegrunden ska vara en del av vår gemensamma 
vardag. Den kan användas i flera sammahang, som 
till exempel när vi diskuterar, planerar och prioriterar 
vår verksamhet eller genomför medarbetar och löne
samtal. Den är också en självklar del av vår rekryter
ing och introduktionsutbildning för nyanställda. 

Vårt mål är att kärnvärdena ska ha en konkret inne
börd, både för oss som jobbar på Socialstyrelsen och 
för alla vi möter i vår omvärld. 
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Värdegrunden ska känneteckna  
Socialstyrelsen

Socialstyrelsens värdegrund är de gemensamma 
normer och förhållningssätt som vi som myndighet 
prioriterar för att nå våra mål. Värdegrunden ska styra 
vårt agerande och känneteckna Socialstyrelsen, både 
internt och externt.

Värdegrunden tydliggör
• hur vi genomför vårt arbete
• hur vi bemöter varandra
• hur vi förhåller oss till vår omvärld.

Värdegrunden består dels av de värden som är 
särskilt viktiga för oss på Socialstyrelsen, dels av de 
värden som ska styra alla som arbetar inom staten.
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Det här står vi för på Socialstyrelsen

Socialstyrelsen arbetar för medborgarnas bästa, och 
vårt uppdrag är att värna hälsa, välfärd och allas lika 
tillgång till god vård och omsorg. I allt vi gör strävar vi 
efter att leva upp till våra kärnvärden. 

Vi är sakliga
• Vårt arbete är rättssäkert och bygger på vetenskap 

och beprövad erfarenhet.
• Vi förmedlar enhetliga budskap och redovisar öppet 

grunderna för våra ställningstaganden och beslut.
• Vi står fria från särintressen och personliga  

åsikter när vi utför våra uppdrag.

Vi är handlingskraftiga
• Vi tar ansvar och driver viktiga frågor för att  

utveckla en god hälsa, vård och omsorg.
• Vi prioriterar och slutför vårt arbete med rätt  

kvalitet.
• Vi samarbetar och använder oss både av varand

ras och andras kunskaper för bästa resultat.

Vi är trovärdiga
• Vi är lyhörda för våra målgruppers behov och vi 

bemöter vår omvärld och varandra med respekt.
• Vi är lätta att nå och förstå.
• Vi använder våra resurser effektivt.
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Vårt uppdrag

Vision

Inriktningsmål

Etappmål

Prestationer

Uppföljning

Värdegrund

2017
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Värdegrunden är en del  
av vår interna styrning

Värdegrunden är en viktig utgångspunkt för Social
styrelsens strategiska planering och hur vi arbetar. 
Den förtydligar vilka värden som är särskilt viktiga  
för att vi ska utföra vårt uppdrag på bästa sätt och  
nå våra mål. 
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Gemensam värdegrund  
för statsanställda

Följande principer sammanfattar de lagar och förord
ningar som ska styra alla oss som arbetar inom staten:

• Demokrati. All makt utgår från folket. 

• Legalitet. All verksamhet som utövas måste ha stöd  
i lagar och förordningar. 

• Objektivitet, saklighet och likabehandling. Alla är 
lika inför lagen. Det ska gå att lita på att myndig
heter behandlar alla människor på samma sätt. 

• Fri åsiktsbildning. Regeringsformen slår fast att den 
svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning. 
Viktiga hörnstenar är offentlighetsprincipen och 
reglerna om allmänna handlingars offentlighet.

• Respekt. Jämlikhet, jämställdhet, medmänsklighet 
och integritet är nyckelord för oss som arbetar i 
medborgarnas tjänst.

• Effektivitet och service. Verksamheten ska bedrivas 
så billigt och med så hög kvalitet som möjligt med 
givna resurser. Myndigheter ska också ge service, 
det vill säga lämna upplysningar, vägledning, råd 
och annan hjälp till enskilda. 
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Hej då!



Vill du veta mer om Socialstyrelsens värdegrund? 
Fråga din närmaste chef eller läs mer på intranätet.

Vill du veta mer om värdegrundsarbetet för hela 
staten? Gå in på www.vardegrundsdelegationen.se 
eller www.krus.nu.
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