


Varför? 

• ökad helhetssyn inom myndigheten 

• behov av att "kika runt hörnet" och definiera 
vad samhället behöver på 3-5 års sikt 

• stöd i prioritering av årliga insatser 

• trygga det långsiktiga behovet av geologiskt 
underlag, kunskap och kompetens 

• möjlighet att följa upp effekterna 

• tydligare kommunikation med vår omvärld  
 

 



Tidplan 

Aktiviteter                               M A M J J A S O N D 

Start 

Nulägesbeskrivning 

Omvärldsanalys 

Intern analys 

Utkast vägval, målbilder, strategier 

Remiss till råden 

Intern förankring 

Slutbearbetning, sammanställning 

Beslut 



Underlag 

• Nulägesbeskrivning, befintliga styrdokument, 
vision mm 

• Omvärldsanalys 

– SWOT i råden 

– Enkät till användare och intressenter 

• Interna analyser 



Nulägesbeskrivning 
Huvuddokument 

• Instruktion, regleringsbrev mm 

• ”Post -08”, marknadsundersökning och analys 

• Kommande hållbarhetspolicy 

• Mineralstrategi 

• Verksamhetsplaner, mål och handlingsplaner 

• Fördjupade utvärderingar (Miljömål) 

• Forskningsagenda 

• Övriga interna dokument 



• En arbetsmodell 

• Kontinuerlig process 

• Årligen genomgång och uppdatering 



Sverige har en hållbar   
samhällsutveckling 

 

Mark- och vattenområden används och 
utvecklas för de ändamål de är bäst 

lämpade 
 

Mineralnäringen och andra 
naturresursbranscher är livskraftiga och 

ansvarstagande  
 
 



Mål 1: SGU verkar för en ändamålsenlig  användning av jord,  
  berg och grundvatten i en föränderlig värld  

 

Mål 2: SGU skapar goda förutsättningar för ett hållbart   
  nyttjande av landets mineralresurser samt främjar  
  hållbar tillväxt och företagande inom sektorn. 

 

Mål 3: SGU ökar kunskapen och medvetenheten om    
  geologins betydelse i samhället 

 

Mål 4: SGU uppfattas som en av Sveriges modernaste   
  myndigheter  

 



Interna workshoppar… 

• För vem är vision och målbilder formulerade? 

• Är det rätt tonfall? Ledande, är det tillräckligt 
aktivt? 

• Kan det vara en nackdel om vi utåt sett är för 
”geologiska”? 

• Sticker vi ut hakan för mycket? 

• Hur ska ett organisationsmål vara formulerat? 

 



Sverige har en hållbar samhällsutveckling 
Mark- och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de 
är bäst lämpade 
Mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och 
ansvarstagande  
 
Mål 1: SGU verkar för en ändamålsenlig användning av jord, berg och 

grundvatten i en föränderlig värld  

Mål 2: SGU skapar goda förutsättningar för ett hållbart nyttjande av 
landets mineralresurser samt främjar hållbar tillväxt och företagande 
inom sektorn. 

Mål 3: SGU ökar kunskapen och medvetenheten om geologins betydelse i 
samhället 

Mål 4: SGU uppfattas som en av Sveriges modernaste    
 myndigheter  

 

Några snabba synpunkter….? 



Nästa steg 

• Sammanställning av resultat från 
workshoppar 

• Interna diskussioner 

• Nytt utkast i slutet av oktober 

• Remiss till råden i november 

• Slutbearbetning och sammanställning 

• Beslut verksamhetsstrategi och 
verksamhetsplan i december 

 

 


