
Statens geotekniska institut är en expertmyndighet och arbetar för att byggnader 
och infrastruktur byggs säkert, effektivt, hållbart, på ren mark och med klimatan-
passning i fokus. Vår verksamhet präglas av ett förhållningssätt med en gemensam 
värdegrund: samhällsnytta, kvalitet, opartiskhet och respekt. 
Värdegrunden är framtagen av våra medarbetare och genomsyrar vår verksamhet. 
Vår värdegrund bygger på den gemensamma värdegrunden för all statlig verksamhet; 
demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och god service. 

SAMHÄLLSNYTTA

 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 att det vi gör verkligen är till 
samhällsnytta? 

 Genom dialog med regeringen, andra myndigheter, länsstyrelser,   
 kommuner, näringsliv, universitet och högskola. 
 Genom en fortlöpande bred omvärldsanalys.  
 Vår forskning och utveckling är inriktad på väsentlig problematik   
 och implementeras tillsammans med användarna. 
 Genom kontinuerlig uppföljning av vår verksamhet, implement-  
 ering av ny kunskap i rådgivningsuppdrag, antal publicerade 
 artiklar, publikationer och vägledningar, nedladdningar från 
 webbplatsen och behand lade remisser.  

KVALITET 

 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	verifierade	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 konsultuppdrag.  
 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 sakkunnighetsgranskande vetenskapliga tidskrifter.

OPARTISKHET

 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 att vi agerar opartiskt? 

 Våra slutsatser, vägledningar och rådgivning bygger på kunskap   
 och resultat som baseras på en vetenskaplig grund. 
 Alla yttranden, rapporter och ärenden interngranskas. 
 Vi skapar mötesplatser i syfte att diskutera och ta fram gemen-  
 samma underlag, policys och förhållningssätt. 
 Genom kundenkäten. 
 Genom att följa lagar, förordningar och vår instruktion som styr   
 vårt arbete.

RESPEKT 

 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.
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