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Den statliga värdegrunden 
i Försäkringskassan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Till dig som ska introducera den statliga värdegrunden för dina medarbetareBildspelet är en introduktion med enkla bilder och tankeväckande inslag. Syftet är att ge en bild av de principer vår värdegrund bygger på och vilka förhållningssätt vi bör eftersträva i vår verksamhet. Beräkna cirka 15 minuter för att gå igenom bilderna. Självklart kan du välja att använda mer tid. Till varje bild finns en stödtext som närmare beskriver bilden. Det är information till dig för att du ska kunna förbereda hur du berättar för dina medarbetare om den statliga värdegrunden, inte en text som du behöver läsa upp. I stödtexterna finns också exempel och förklaringar som du kan använda vid behov.Arbetet med den statliga värdegrunden i Försäkringskassan kommer till stor del att handla om att diskutera dilemman tillsammans i arbetsgruppen. Detta bildspel har dock inte som syfte att starta dilemmadiskussioner. Om någon bild ändå startar en engagerad diskussion, notera vad som var intressant och berätta för dina medarbetare att ni kan ta upp dilemmat/diskussionen senare vid ett mer strukturerat tillfälle. Det gäller också om någon uttrycker kränkande åsikter. Det är du som chef som styr vilka samtal som ska föras i arbetsgruppen vid ett möte. Förslag till introduktion: Den statliga värdegrunden är en sammanfattande beskrivning av de rättsregler som uttrycker grundläggande krav på oss som är verksamma inom den statliga förvaltningen. Den gäller alltså för alla som jobbar i staten, och det är inte valbart om vi ska följa den eller inte. 
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Vår etiska kodDen statliga 
värdegrunden

Regeringsformen

Förvaltningslagen

Budgetlagen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bilden illustrerar hur lagstiftning ligger till grund för den statliga värdegrunden och vår etiska kod. Den statliga värdegrunden har sitt ursprung i regeringsformens första kapitel.Den statliga värdegrunden gäller för alla statsanställda. Den beskriver hur vi ska förhålla oss till den makt och det ansvar vi har som medarbetare i staten. I Försäkringskassan har vi konkretiserat den statliga värdegrunden i vår etiska kod. När vi följer den statliga värdegrunden och den etiska koden förebygger vi även korruption.  Det är Försäkringskassans styrelse som har beslutat den etiska koden och i samband med det upphävde styrelsen de tidigare besluten om kundlöften och värdeord. Det gjorde man eftersom det som kundlöften och värdeord står för följer av den statliga värdegrundenUnder våren 2017 inledde Försäkringskassan ett långsiktigt arbete som ska leda oss till en större förståelse för den statliga värdegrunden.   



Sid 3 • 2017 • Den statliga värdegrunden i Försäkringskassan

• enskilda
• medarbetare
• leverantörer

Den statliga värdegrunden vägleder oss i 
mötet med

Presentatör
Presentationsanteckningar
Den statliga värdegrunden vägleder oss i alla situationer i vårt arbete. Det förhållningssätt vi eftersträvar i förhållande till enskilda måste givetvis även gälla i relation till våra medarbetare och kollegor. Vi ställer också krav på våra leverantörer att efterleva den statliga värdegrunden, till exempel i våra upphandlingar och avtal.Det är viktigt att vi för ett levande samtal om hur vi förhåller oss till den statliga värdegrunden och hur vi ska göra för att följa den. Rapportera missförhållandenOm någon inte följer den statliga värdegrunden eller den etiska koden är det viktigt att reagera. Rapportera alltid missförhållanden som kan varabrott, överträdelser och avvikelser från reglernasituationer där vi misstänker att en enskild person eller en organisation utnyttjar socialförsäkringen eller Försäkringskassans tillgångar på ett sätt som strider mot reglerna hot, våld, trakasserier, stöld eller skadegörelse som kan skada medarbetare, enskilda, partner, leverantörer eller egendom.
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”Man lämnar ut 
delar av sitt 
privatliv till någon 
som bara är en 
signatur på ett 
papper.”

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det här är en kommentar från en person som varit i kontakt med oss. Kommentaren handlar om den maktlöshet en person kan känna som i ett utsatt läge är beroende av att få sina pengar från oss. Det illustrerar hur viktig vår roll som medarbetare i staten är. Det visar också att flera av principerna i den statliga värdegrunden samverkar. Om vi upplevs på det här sättet bör vi beakta både hur öppna vi varit och hur tydligt vi har kommunicerat. Den makt vi har i mötet med en människa måste vi hantera varsamt. Ibland kan det handla om att förklara lite extra eller att visa sympati.Citatet lyfter frågan om vårt förhållningssätt till enskilda och till varandra. Vi får inte glömma bort människan bakom varje ärende. Vi ska tänka på att hen har rätt att känna sig delaktig och inte bli ”överkörd” av mig som myndighetsperson. 
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De sex principerna 
i den statliga värdegrunden 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Här följer en genomgång av de sex principerna, med citat från både enskilda och medarbetare. Citaten ska vara tankeväckande och är i sig inte tänkta som exempel på dilemmadiskussioner. Om diskussion ändå uppstår, tänk på att hålla diskussionen kort och saklig.Den statliga värdegrunden sammanfattas i sex principer som i sig bygger på ett antal lagar. Principerna samverkar och kan egentligen inte delas upp. Vi behöver förstå vad det innebär att följa dem och vad konsekvenserna blir om vi bryter mot dem eller gör godtyckliga bedömningar. Om du vill föra ett lite längre samtal med dina medarbetare kring citaten kan du använda följande frågor:Vad kan vara problematiskt i citatet?Vilka principer är det som aktualiseras i den här situationen?Vilka krav ställs eller vad förväntas av mig som medarbetare/chef i just den här situationen?



Sid 6 • 2017 • Den statliga värdegrunden i Försäkringskassan

Demokrati
All offentlig makt utgår från folket

Presentatör
Presentationsanteckningar
Demokrati  handlar om allas lika rättigheter och värde och om möjligheten att vara med och bestämma. För oss i Försäkringskassan kommer det till uttryck genom att medborgarna är våra uppdragsgivare, eftersom verksamheten finansieras genom skatter och avgifter som de betalar in. Medarbetarna i staten representerar demokratin och alla fri- och rättigheter den för med sig. Regeringsformen (RF) beskriver demokratin i Sverige. Hela bestämmelsen ser ut så här: All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.Den offentliga makten utövas under lagarna.(1 kap. 1 § RF)För att få en demokrati att fungera krävs förtroende för statsmakterna och vårt uppdrag är att ha medborgarnas förtroende. Detta uppnår vi genom en rättssäker handläggning och en god service enligt förvaltningslagen (4 och 7 §§ FL).Vi behöver tänka på att vi är en pusselbit av ett demokratiskt system. Vi finansieras av skattemedel vilket medför ett ansvar. Hur gör vi för att alltid komma ihåg det?
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”Handläggaren tog 
sig tid att berätta om 
varför jag måste fylla 
i olika blanketter och 
berätta flera gånger. 
Nu känns det bättre, 
även om det är 
krångligt och jobbigt.”

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det här är ett positivt omdöme från en person som har haft många ärenden hos oss. Någon har tagit sig tid att förklara varför personen måste lämna flera blanketter och berättelser och träffa flera personer. Ibland är det allt som krävs för att vi ska kunna förena rättssäkerhet med service och att den enskilde är nöjd med bemötandet.En bra väg att skapa förtroende är när vi hjälper människor vi möter att känna delaktighet och få förståelse för hur systemet fungerar. Men, även om delaktighet är viktigt har vi också ansvar för att den enskilde inte ska få information som kan uppfattas som att ett beslut redan är fattat innan det faktiskt är det. Vi måste ta ansvar för att den enskilde förstår när det sker en förändring i hens ärende.
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Legalitet
Den offentliga makten utövas under lagarna

Presentatör
Presentationsanteckningar
Allt vi gör i vår tjänsteutövning ska ha stöd i lag eller annan författning. Det får aldrig finnas utrymme för godtycke. Lagar och andra regler bestämmer ramen för vårt agerande. Vi befinner oss i en regelstyrd verksamhet. Rättssäkerhet innebär att vi ska ha en förutsägbar och enhetlig tillämpning med hög kvalitet. Du ska inte bara följa lagen, du ska också agera så att det aldrig råder något tvivel om att du är opartisk och strävar efter att det ska bli helt rätt.Precis som principen om demokrati utgår principen om legalitet från regeringsformen. Hela bestämmelsen ser ut så här: All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.Den offentliga makten utövas under lagarna.(1 kap.  1 § RF)Vår verksamhet styrs av lagar, förordningar, föreskrifter med flera regler. Vi har vägledningar och processer och andra styrande dokument som hjälper oss att förstå hur reglerna ska tillämpas i vår verksamhet. Nyckelord för medarbetaren: Normbundenhet och ansvarstagande.
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”Förstår inte att det 
ska vara så svårt? 
Sjukpenning är ju 
en rättighet!”

Presentatör
Presentationsanteckningar
Att någon uttalar sig som i citatet om ett beslut kan innebära en svår situation. Många handläggare försöker försvara sitt beslut, men ibland är det viktigare att istället noggrant förklara vad om ligger bakom beslutet.Citatet och situationen illustrerar legalitetsprincipen – att hela regelverket behöver följas.Om vi kan förklara lagstiftningen och även förklara att rättigheten uppstår först när samtliga förutsättningar är uppfyllda, så kan vi få den enskilde att förstå situationen, även om hen inte gillar beslutet.Här är det viktigt att man som handläggare har djupa kunskaper i sin förmån. Man måste också ha kunskaper inom grundläggande områden, alltså även om försäkringstillhörighet, inkomster och arbetstid när det är relevant.
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Objektivitet
Allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas

Presentatör
Presentationsanteckningar
Objektivitet innebär att vi alltid ska behandla enskilda och deras ärenden likvärdigt. Den som företräder en myndighet måste vara saklig och opartisk, och människor ska kunna lita på att inte handläggningen eller utfallet av ett beslut påverkas av en enskild medarbetares godtycke, egen uppfattning eller personliga föreställningar. Vi ska alltid komma ihåg att vi hanterar statens medel och skattepengar och att vi inte påverkas av egna eventuella uppfattningar om vem som har rätt till vad.Du ska agera i ditt arbete på sådant sätt att förtroendet för dig eller för myndigheten aldrig rubbas. Det innebär bland annat att du inte tar emot mutor och att du undviker jäv. Om du har en bisyssla så får den inte påverka hur människor ser på dig som medarbetare i staten. Objektivitet är starkt sammanhängande med legalitet och likabehandling.Citat ur regeringsformen :”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.” (1 kap. 9 § RF)Exempel: Du ska aldrig handlägga ett ärende som har att göra med en person du känner. Dina privata åsikter kan innebära att du tar med dig föreställningar om en person in i ett ärende. Det kan påverka din tolkning av lagen. Det ingår i vårt uppdrag att fundera kring vad våra föreställningar om människor kan innebära i ett möte.I vår tjänsteutövning kan intressekonflikter uppstå. Att företräda en anhörig som ombud kan till exempel vara direkt olämpligt. Det är därför normalt en otillåten bisyssla.Vår rekryteringsprocess ska fokusera på kompetens i varje steg av processen. Det innebär att den som rekryterar ansvarar för att inte låta sig påverkas av ovidkommande faktorer. Rekryteringsprocessen ska vara öppen för alla som söker.Vid inköp och upphandling ska processen vara  förutsägbar, tydlig och öppen. Nyckelord för medarbetaren: oberoende, opartiskhet, integritet och likabehandling.
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”Tack för senast, 
klart jag kan kolla 
ditt ärende lite 
snabbt.”

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi kan ibland frestas att hjälpa en vän eller närstående att få lite snabbare information eller hjälp från oss. Ibland kan vi pressas att titta i en persons ärende. Det förekommer också att medarbetare hotas till att hantera ett ärende snabbare eller gå in i ett specifikt ärende och titta. Dessa handlingar är aldrig tillåtna. Om du blir pressad eller har svårt att säga nej bör du vända dig till din närmaste chef för råd!
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”När jag ringer 
Försäkringskassan 
vill jag inte säga mitt 
namn för då förstår 
de att jag är rom.”

Presentatör
Presentationsanteckningar
En vanlig form av diskriminering, i hela samhället, är att vi behandlar människor sämre utifrån den etnicitet vi antar att en person har. Den som ofta blir ifrågasatt kan uppleva att det är jobbigt att ta kontakt med myndigheter och riskera att utsättas för en kränkning igen. För den person som tillhör normen och aldrig eller sällan behöver utsättas för detta kan det upplevas som oviktigt, vilket i sig gör kränkningen värre. Därför är det extra viktigt att vi är medvetna om att alla människor kan ha erfarenheter som gör det extra jobbigt att vara i kontakt med oss. Om du låter dig påverkas i bemötande, handläggning eller beslut utifrån en förutbestämd bild du har av den enskilde riskerar du att diskriminera. Förutom diskrimineringslagen ska vi också följa servicereglerna (4 § FL), lagen om nationella minoriteter och språklagen.
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”De ville ju bara visa 
sin uppskattning och 
det kändes konstigt 
att inte ta emot 
presenten”

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det är viktigt att allmänheten känner förtroende för att Försäkringskassans handläggning är saklig och opartisk. Därför måste vi vara restriktiva med att ta emot gåvor eller förmåner. Tänk därför alltid efter när du blir erbjuden gåvor, aktiviteter, tjänster eller andra förmåner. Det går oftast att tacka nej på ett trevligt och artigt sätt om du samtidigt ger en förklaring till varför du avböjt. I din förklaring så kan du hänvisa till de regler som gäller för oss inom Försäkringskassan. 
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Fri åsiktsbildning
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning

Presentatör
Presentationsanteckningar
Medborgarnas rätt till fri åsiktsbildning, yttrandefrihet och tillgång till information är avgörande för att det demokratiska samhällssystemet ska fungera. Varje medborgare har rätt att fritt uttrycka sig i tal, skrift eller bild eller på annat sätt. Det gäller både oss och de personer vi möter och vars ärenden vi hanterar. Men yttrandefriheten innebär också ansvar. Vi får inte uttrycka kränkande åsikter i offentliga sammanhang. Det gäller självklart i möten med utomstående, men även tillsammans med kollegor. Den typen av åsikter kan förstås även påverka förtroendet för dig som medarbetare i staten. Man ska som medarbetare kunna lämna uppgifter till massmedia utan risk för att utsättas för repressalier från arbetsgivaren. Arbetsgivaren får därför inte efterforska vem som lämnat uppgifter till massmedia.  Exempel:Vi måste vara medvetna om gränsdragningen mellan det privata och rollen som medarbetare i staten. Vi har yttrandefrihet, men vi bör fundera på om värderingar alltför långt borta från den statliga värdegrunden går att förena med vår yrkesroll.Om vi uttalar oss om Försäkringskassan i egenskap av medarbetare i staten i medier eller sociala medier ska våra uttalanden vara förenliga med den statliga värdegrunden.•   Vi får inte försöka ta reda på vem som lämnat uppgifter till massmedia.Som privatperson har du självklart rätt att fritt yttra dig i massmedia och lämna muntliga uppgifter till media.Nyckelord för medarbetaren: öppenhet.
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”Åh nej! Nu börjar 
Anders lufta sina 
rasistiska åsikter 
igen. Jag orkar inte!”

Presentatör
Presentationsanteckningar
När vi uttrycker kränkande åsikter skapar det känslor hos våra kollegor. Vi har åsiktsfrihet, men det är viktigt att känna till att det finns gränser för vad vi kan uttrycka i offentliga sammanhang. Den som kränker sina kollegor är inte alltid medveten om det, därför är det viktigt att samtala i arbetsgruppen om hur vi skapar ett inkluderande klimat. Samtal mellan kollegor kan påverka vår syn på de människor vi möter.
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Respekt för lika värde, 
frihet och värdighet

Respekt innebär att ta hänsyn till att alla människor är olika, 
respektera deras personliga integritet och inte diskrimera någon

Presentatör
Presentationsanteckningar
Denna princip innebär att vi ska ta hänsyn till att alla människor är olika, respektera deras personliga integritet och inte diskrimera någon. Respekt för allas lika värde handlar i grunden om att respektera de mänskliga rättigheterna, som i sig utgör grunden för det demokratiska samhället.Citat ur regeringsformen :”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.” (1 kap. 2 § första och andra stycket RF)På Försäkringskassan ska människor vi möter ha likvärdig tillgång till vår service och våra tjänster och de ska bli likvärdigt bedömda i ärendehanteringen. För att vi ska uppnå det behöver vi se människor som individer. Det kräver i sin tur att vi blir medvetna om de föreställningar som vi alla har med oss och som leder till diskriminering. Människor har olika behov, och vi ska tolka behoven utan att påverkas av föreställningar om till exempel kön, etnisk bakgrund eller ålder. Vi kan ha föreställningar om personer men får inte agera utifrån dem. Att diskriminera innebär att behandla en person eller grupp människor sämre på grund av någon av diskrimineringsgrunderna: Kön, sexualitet, könsöverskidande identitet eller uttryck, etnicitet, religiös tro eller livsåskådning, funktionsförmåga eller ålder Vi ställer också krav på våra leverantörer kopplade till denna princip.Frågan om integritet är viktig. Vi har ofta kunskap om människors privata förhållanden som många upplever kan vara obehagligt att lämna ut. Hur vi hanterar den informationen styr också om vi upplevs som rättvisa och opartiska. Människor som i många fall upplever ifrågasättande och diskriminering kan självklart uppleva det även från vårt håll om vi är otydliga. Därför är det viktigt att du har kunskap om diskrimineringsgrunderna och varför de finns. Respekten för lika värde innebär också att du respekterar dina kollegor. Åsikter som kan uppfattas som intoleranta eller kränkande hör inte hemma på lunchrasten eller kring fikabordet. Det är inte alltid lätt att veta vad som kan uppfattas som kränkande, men en bra regel är att aldrig prata om sådant som du inte skulle vilja att en person utanför gruppen hör.Nyckelord för medarbetaren: jämlikhet, jämställdhet, medmänsklighet och integritet.
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”Folk borde anstränga 
sig lite för att förstå 
breven, det handlar ju 
om dem.”

Presentatör
Presentationsanteckningar
Detta är sagt av en medarbetare som skriver brev till enskilda i sin tjänsteutövning. Om vi anser att människor vi möter ska göra en extra ansträngning för att göra det enklare för oss har vi inte förstått vårt uppdrag. Personen vi möter kan dessutom vara sjuk, ha svårigheter att förstå språket, ha en funktionsnedsättning eller kanske är barn.  Alla människor förstår inte heller hur vårt samhälle fungerar.När vi skriver beslutsbrev och andra handlingar styrs vi till stor del av förvaltningslagen. Där finns regler om service och att vi ska anpassa vår hjälp efter människors behov. Beslutsbreven ska också innehålla en tydlig motivering med information om varför beslutet blivit som det blivit. Vårt arbete med handlingar, brev och information styrs också av språklagen, diskrimineringslagen och lagen om nationella minoriteter.
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Effektivitet och service
Effektivitet och resurshushållning ska förenas med service och tillgänglighet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi ska utföra vårt uppdrag så snabbt och billigt som möjligt, men utan att rättssäkerheten åsidosätts. Vi ska alltid hålla oss inom lagens gränser.”Billigt” innebär till viss del att vi ska inhämta material (och bara det vi behöver, varken mer eller mindre) från den person som lättast och snabbast kan tillhandahålla det. Service innebär att göra det så enkelt som möjligt för enskilda genom smidiga och transparenta processer, god tillgänglighet och goda möjligheter att få information. God service förenklar för alla och gör att vi sparar på våra resurser. Vi ska ha hög tillgänglighet. Ingen person ska behöva uppleva sämre tillgång till våra tjänster på grund av funktionsförmåga, eller bristande språk- eller förkunskaper. Service innebär att du ska använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk som är anpassat till mottagaren. Vi ska informera om förmåner, rättigheter och skyldigheter. Så här står det i förvaltningslagen: Varje myndighet ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Frågor från enskilda ska besvaras så snart som möjligt. Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta. (4 § FL)Denna princip handlar mycket om bemötande och hur vi uppfattas av de människor vi möter.Exempel:Vi ska ta oss an ärenden så fort vi kan, men behöver ändå ta oss tid att förklara och svara på frågor.Vi behöver ta oss tid att göra oss tillgängliga, till exempel boka tolk eller boka lite extra tid för den som behöver. Nyckelord för medarbetaren: lättillgänglighet, skyldighet att informera och underlätta samt måluppfyllelse.



Sid 19 • 2017 • Den statliga värdegrunden i Försäkringskassan

”Man måste kunna 
tala för sig.”

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det här citatet illustrerar tillgänglighetsperspektivet och vår makt gentemot den enskilde. Många människor vi möter ger uttryck för att det går att argumentera för att få rätt i sitt ärende. För den som dessutom har någon form av funktionsnedsättning som kan göra det svårare att kommunicera blir den upplevelsen extra stark. En person som har svårt att få fram vad hen önskar kan behöva mer stöd och hjälp från oss för att skriva sin ansökan. För det finns stöd i förvaltningslagen, diskrimineringslagen och språklagen.
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Hur går vi vidare?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Berätta vad som kommer att hända närmast i arbetet med den statliga värdegrunden. Om det finns utrymme för diskussion kan du ställa följande frågor:Hur säkrar vi att principerna för den statliga värdegrunden blir levande i vår verksamhet? Vilka faktorer kan göra det svårt att följa den statliga värdegrunden och hur hanterar vi det?
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