
DILEMMAN I VARDAGEN
Värdegrundsarbete i praktiken  

vid Umeå universitet

Som statligt anställd vid Umeå universitet ska du i 
det dagliga arbetet följa de lagar och regler samt den 
statliga värdegrund som styr vår verksamhet. Men de 
olika principerna kan ibland hamna i konflikt med 
varandra och hur ska du då agera? Rättssäkert eller 
effektivt? Hur rimmar objektivitet med fri åsiktsbild
ning? Vad kan och bör du som statsanställd uttala 
offentligt? Den här sortens konflikter måste var och 
en av oss ta ställning till och lösa i vardagen. 

I den här boken beskrivs hur vi på Umeå universitet 
kan förhålla oss till den statliga värdegrunden. Du  
hittar 47 olika dilemman att diskutera vid arbetsplats
träffar och planeringsdagar. Till varje dilemma finns 
olika frågeställningar att utgå ifrån. Genom regel
bundna dialoger om värde grunden, kan vi förhopp
ningsvis utveckla förmågan att hantera dilemman  
när de uppstår i verkligheten. 

Den statliga värdegrunden
Den statliga värdegrunden formule-
rades år 2013. Den är gemensam för 
alla statsanställda och bygger på sex 
rättsliga principer:

1.  Demokrati  
Vi arbetar på medborgarnas upp-
drag och genomför riksdagens 
och regeringens beslut.

2.  Legalitet 
Det vi gör måste ha stöd i lag och 
vi känner till och följer de lagar 
som gäller för verksamheten.

3.  Objektivitet 
Vi är sakliga och opartiska och 
behandlar lika fall lika. Vi tar inte 
emot mutor.

4.  Fri åsiktsbildning 
Öppenhet och yttrandefrihet är 
grundpelare i demokratin och alla 
har som grundregel rätt till insyn 
i det myndigheterna gör. Medar-
betare har rätt att berätta om det 
som händer på myndigheten med 
undantag för det som omfattas 
av sekretess.

5.  Respekt för lika värde, frihet  
och värdighet 
Vi behandlar alla människor lika 
och med respekt.

6.  Effektivitet och service 
Vi ger medborgarna rätt och be-
griplig information så snabbt som 
möjligt. Vi arbetar effektivt och 
hushållar med resurserna.
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FÖRORD 
Under de senaste två åren har universitetets medarbetare involverats i dis-
kussioner om den statliga värdegrunden och våra akademiska kärnvärden. 
Alla institutioner och enheter har fått bidra med exempel på dilemman som 
kan uppstå när olika intressen, principer och värderingar krockar med var-
andra. Arbetet har resulterat i den här boken där du kan läsa om den statliga 
värdegrunden och hur den konkretiseras på Umeå universitet. 

För att värdegrunden ska vara levande och användbar för alla vid universi-
tetet, måste vi tillsammans fylla den med innebörd. Längre fram i boken hit-
tar du exempel på olika situationer där värdegrunden utmanas och det inte 
finns något färdigt facit för hur man ska agera. Genom att diskutera dessa 
dilemman i vardagen, vid arbetsplatsträffar och på planeringsdagar kan 
vi utveckla vår förmåga att hantera svåra situationer och att bygga en god 
förvaltningskultur som också rimmar med våra akademiska kärnvärden. Det 
underlättar när svåra situationer uppstår i verkligheten. På intranätet Aurora 
finns tips om hur du kan genomföra diskussionerna.

Varför är det då så viktigt att vi jobbar med de här frågorna? 
En första aspekt handlar om regelefterlevnad. Vi är en statlig myndighet som 
lyder under högskolelagen, högskoleförordningen och andra högskolespeci-
fika lagar och regler, men också under den statliga värdegrundens principer. 
Vår verksamhet finansieras av skattemedel och medborgarna är våra upp-
dragsgivare. Hur universitetets medarbetare och studenter agerar påverkar 
skattebetalarnas förtroende för vår verksamhet.

En andra aspekt handlar om vår roll i samhället. Universitetet kan och ska 
vara med och verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhäl-
lets alla områden och vara en aktiv kraft för att motverka ovetenskaplighet 
och faktaresistens genom att förmedla ett kritiskt granskande förhållnings-
sätt.

En tredje aspekt handlar om den akademiska kulturen, etik och moral. 
Värdegrunden är den kultur vi själva skapar för att bidra till att vår forskning 
följer god vetenskaplig sed och till att främja god arbetsmiljö och lika villkor. 
Värdegrunden är själva basen för universitetets verksamhet.

Ett värdegrundsarbete blir aldrig klart utan behöver ständigt hållas le-
vande. Det är min förhoppning att denna bok ska inspirera till diskussioner i 
många år framåt. 

Hans Adolfsson, rektor 
Umeå den 20 mars 2019
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VÄRDEGRUNDEN

Värdegrunden vid Umeå universitet

VAD ÄR EN VÄRDEGRUND?
En värdegrund är den samling normer eller värden som tillsammans blir en 
gemensam etisk plattform för det dagliga arbetet i en organisation. Syftet 
med en värdegrund är att skapa ett gemensamt förhållningssätt och ge väg-
ledning för hur medarbetarna ska bemöta varandra och andra. 

De svenska universiteten och högskolorna är förvaltningsmyndigheter 
som ska utföra en rättssäker myndighetsutövning enligt lagar och förord-
ningar. Det som skiljer universiteten från andra myndigheter är vår akade-
miska verksamhet som präglas av akademiska värden.

DEN STATLIGA VÄRDEGRUNDEN
Den statliga värdegrunden formulerades år 2013. Den är gemensam för alla 
statsanställda och bygger på sex rättsliga principer:

1.  Demokrati  
Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och genomför riksdagens och 
regeringens beslut.

2.  Legalitet 
Det vi gör måste ha stöd i lag och vi känner till och följer de lagar som 
gäller för verksamheten.

3.  Objektivitet 
Vi är sakliga och opartiska och behandlar lika fall lika. Vi tar inte emot 
mutor.

4.  Fri åsiktsbildning 
Öppenhet och yttrandefrihet är grundpelare i demokratin och alla har 
som grundregel rätt till insyn i det myndigheterna gör. Medarbetare har 
rätt att berätta om det som händer på myndigheten med undantag för 
det som omfattas av sekretess.

5.  Respekt för lika värde, frihet och värdighet 
Vi behandlar alla människor lika och med respekt.

6.  Effektivitet och service 
Vi ger medborgarna rätt och begriplig information så snabbt som möj-
ligt. Vi arbetar effektivt och hushållar med resurserna.
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AKADEMISKA VÄRDEN
De akademiska värdena kan sammanfattas i tre punkter:

1.   Den akademiska friheten 
Stöds av internationella rekommendationer men har endast lagstöd i 
form av forskningens frihet. Den akademiska friheten kan tolkas som 
individuell men i praktiken är den kollektiv. Friheten innebär en rätt att 
fritt få forska inom sitt expertområde.

2.  Akademisk integritet 
Utgör den akademiska frihetens kärna och innebär att forskaren ska vara 
opåverkbar och inte styras av till exempel ekonomiska eller politiska 
intressen.

3. Akademisk kvalitet 
Inbegriper kvalitetssäkring av både forskning och utbildning. Forskning-
ens kvalitet kontrolleras i stor utsträckning av det kollegiala peer review-
systemet.

HUR BERÖRS DU?
Som statligt anställd ska du i det dagliga arbetet följa de rättsliga principer 
som styr vår verksamhet, visa vad som är viktigt, vad universitetet står för 
och på så sätt leva värdegrunden. Värdegrunden ska stödja dig som medar-
betare i beslut och vardagliga handlingar. 

VAD INNEBÄR DEN STATLIGA  
VÄRDEGRUNDEN FÖR OSS PÅ  

UMEÅ UNIVERSITET? 
Här beskrivs hur vi på Umeå universitet kan förhålla oss till den statliga 
värde grunden.1 Citaten under respektive rubrik kommer från Värdegrunds-
delegationens skrift ”Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda”. 

Demokrati

”Demokrati är den överordnade principen, enligt 1 kap. 1 §  
första stycket regeringsformen som slår fast att all offentlig makt 
i Sverige utgår från folket.”

1 Beskrivningen är utarbetad av projektgruppen för värdegrundsprojektet och bygger på det 
underlag som medarbetare vid alla fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsbiblioteket och 
universitetsförvaltningen bidragit med. Värdegrundsprojektet bedrevs på uppdrag av rektor under 
2018-2019.
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För oss vid Umeå universitet innebär det att
• universitetet präglas av tillgänglighet, öppenhet, transparens och tydlig 

information om vår verksamhet 
• vi bidrar till att höja medborgarnas kunskapsbas genom att ge högkvalita-

tiv utbildning och sprida forskningsresultat 
• intern demokrati utövas genom att medarbetare och studenter är delaktiga 

i kollegiala, samverkande, beredande och beslutande organ samt känner 
till fattade beslut 

• externa representanter ges möjlighet till inflytande i relevanta beredande 
och beslutande organ vid universitetet. 

Legalitet

”Legalitet, enligt 1 kap. 1 § tredje stycket regeringsformen som  
föreskriver att den offentliga makten utövas under lagarna.”

För oss vid Umeå universitet innebär det att:
• medarbetare tar del av, har god kännedom om och efterlever de lagar, för-

ordningar och andra styrdokument som rör offentlig verksamhet inklusive 
högskolesektorn. Detta gäller även lokala styrdokument och fattade beslut 
vid universitetets alla organisatoriska enheter.

• medarbetare har god kännedom om de rättigheter och skyldigheter som 
gäller för anställda och studenter, såväl i relation till arbetsgivaren som i 
samband med utbildning och forskning

• universitetet har tydliga interna arbets-, stöd- och beslutsprocesser där an-
svar för att tolka lagar och regler samt för att inrätta, revidera och hantera 
interna regler och riktlinjer framgår.

Objektivitet 

”Objektivitet, enligt 1 kap. 9 § regeringsformen som anger att 
domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör 
offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas 
likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.”

För oss vid Umeå universitet innebär det att
• medarbetare är professionella i sin yrkesutövning, det vill säga är sakliga, 

opartiska och behandlar alla lika
• universitetet ger saklig information, vägledning och råd till samhälle och 

medborgare 
• personliga åsikter inte påverkar beslutsfattande och att vi agerar så att 

förtroendet för universitetet inte rubbas
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• beslut och beslutsvägar inte är beroende av vilka personer som är invol-
verade och att universitetet har rutiner för att förebygga, upptäcka och 
hantera oegentligheter

• medarbetare inte tar emot mutor samt att vi beaktar jäv och granskar 
bisysslor i syfte att medarbetare ska vara opartiska

• alla medarbetare eftersträvar ett opartiskt och sakligt förhållningssätt vid 
arbete med undervisning, forskning och administration liksom till kolle-
gors och studenters synpunkter på dessa verksamheters innehåll, kvalitet 
och genomförande. 

Fri åsiktsbildning

”Fri åsiktsbildning, enligt 1 kap. 1 § andra stycket regeringsfor-
men som slår fast att den svenska folkstyrelsen bygger på fri 
åsiktsbildning.”

För oss vid Umeå universitet innebär det att
• vi uppmuntrar medarbetare och studenter att delta i samhällsdebatten
• vi värdesätter öppenhet och yttrandefrihet i utbildning, forskning och 

samverkan  
• vi har ett tillåtande klimat och visar respekt för andras åsikter
• alla medarbetare och studenter har rätt att sakligt och respektfullt uttrycka 

sina åsikter om Umeå universitets undervisning, forskning och administra-
tion med undantag av det som omfattas av sekretess. 

Respekt för lika värde, frihet och värdighet

”Respekt, enligt 1 kap. 2 § första stycket regeringsformen som fö-
reskriver att den offentliga makten ska utövas med respekt för 
alla människors lika värde och för den enskilda människans fri-
het och värdighet.”

För oss vid Umeå universitet innebär det att
• vi har nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och 

kränkande särbehandling 
• vi har hög tillgänglighet i undervisning, forskning och administration och 

vi arbetar aktivt för lika villkor och mångfald
• vi är öppna och inkluderande i mötet med varandra och våra avnämare 

såsom studenter, uppdragsgivare och andra intressenter.
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Effektivitet och service

”Slutligen framgår i central lagstiftning om statsbudgeten och 
förvaltningen att också effektivitet och service är grundläggande 
värden för de statsanställda.”

För oss vid Umeå universitet innebär det att
• vi använder våra resurser effektivt för att genomföra våra kärnuppdrag 

utbildning och forskning
• vi har tydliga processer, rutiner och riktlinjer som säkerställer korta 

handläggningstider och hög kvalitet inom alla delar av Umeå universitets 
verksamhet

• vi har effektiv och ändamålsenlig administration och system som optime-
rar förutsättningarna för kärnverksamheten

• studenter får god service i enlighet med gällande regelverk för utbildning
• forskning bedrivs resurseffektivt och resultat sprids på lämpliga sätt, till 

exempel genom publicering i öppna tidskrifter (open access) och genom 
samverkan med det omgivande samhället

• vi ger service genom att informera, vägleda och ge råd till dem som vänder 
sig till oss.
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Dilemman i vardagen

Som statligt anställd vid Umeå universitet ska du i det dagliga arbetet följa de 
lagar och regler och den statliga värdegrund som styr vår verksamhet. Men 
olika principer kan ibland hamna i konflikt med varandra och hur ska du då 
agera? Rättssäkert eller effektivt? Hur rimmar objektivitet med fri åsiktsbild-
ning? Vad kan och bör du som statsanställd uttala offentligt? Den här sortens 
konflikter måste var och en av oss ta ställning till och lösa i vardagen. 

Genom regelbundna dialoger om värdegrunden utifrån de intressekon-
flikter som kan uppstå i det dagliga arbetet vid universitetet kan vi utveckla 
förmågan att hantera svåra situationer och att bygga en god förvaltningskul-
tur. Det underlättar när dilemman uppstår i verkligheten. 

I dilemmabanken finns 47 olika dilemman att diskutera vid arbetsplats-
träffar och planeringsdagar. Till varje dilemma hör olika frågeställningar att 
utgå ifrån. Längst bak i boken hittar du en översikt över alla dilemman och 
vilka värdegrundsprinciper de utmanar. Tips om hur ni kan använda den här 
boken vid din arbetsplats hittar du på intranätet Aurora2. Där finns även en 
handledning för chefer eller samtalsledare.

Materialet bygger på det underlag som lämnats in av fakulteter, lärarhög-
skolan, universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen med exempel på 
situationer som upplevs som dilemman av universitetets medarbetare. Alla 
eventuella likheter med verkliga personer är oavsiktliga. 

2 Webbadress på Aurora: www.aurora.umu.se/om-universitetet/visioner-mal-och-strategier/umea-
universitets-vardegrundsarbete/ 
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FORSKNINGSMILJÖN

1. Forskare och politiskt engagerad
Beata är universitetslektor och är även engagerad i en aktuell lokalpolitisk 
fråga, dock utan att vara aktiv i något parti. Den senaste tiden har hon synts i 
demonstrationståg och har skrivit skarpa inlägg om frågan på sociala medier.

Beatas prefekt, Christopher, bor granne med Kristina som är kommunpo-
litiker och politiskt ansvarig för frågan. När de småpratar vid staketet undrar 
Kristina om det verkligen är lämpligt att en universitetsanställd tar strid på 
det sätt som Beata gjort. Borde hon inte ägna sig åt sin forskning i stället? 

Christopher känner sig besvärad och kallar Beata till ett enskilt samtal där 
han ber henne tona ner sitt engagemang i frågan.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen?

• Hur ser du på att lärare och forskare är politiskt engagerade?

• Har prefekten rätt att ha synpunkter på anställdas engagemang utanför 
arbetet?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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2. Barn mår bäst hemma med sina föräldrar
Johan och Malin har genomfört ett forskningsprojekt och har av resultaten 
dragit slutsatser om hur folkhälsan kan förbättras. De sprider nu aktivt sina 
rekommendationer i media och till allmänheten. Deras forskning visar att 
barn som växer upp i en kärnfamilj och tillbringar mindre än 20 timmar på 
förskola per vecka, löper lägre risk att drabbas av övervikt och fetma än barn 
som växer upp med skilda föräldrar och tillbringar mer än 20 timmar per 
vecka på förskola. 

Johan och Malin rekommenderar därför att samhället bör underlätta för 
föräldrar att stanna hemma med sina barn genom bland annat vårdnadsbi-
drag och höjt barnbidrag. I juli presenterar de sina resultat i Almedalen. De 
närvarande journalisterna reagerar på deras budskap och börjar ställa frågor 
om deras bakgrund och politiska agendor. En av dessa journalister gräver 
senare vidare och upptäcker att både Johan och Malin är aktiva medlemmar 
i politiskt parti som aktivt driver frågan. Journalisten kontaktar då prefekten 
och undrar hur hon ställer sig till forskningsresultatet. Prefekten blir tvek-
sam och försöker stoppa publiceringen av artikeln.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen?

• Hur tycker du att prefekten bör agera?

• Har forskarna skyldighet att vara öppna med sin förförståelse?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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3. Forskare och aktivist
Anna är aktiv i Greenpeace och brukar ibland delta i olika aktioner. På jobbet 
är hon projektledare i ett stort forskningsprojekt som handlar om livsmed-
elsproduktion och självförsörjning. Annas forskargrupp har fått fram resul-
tat som visar på stora brister i rådande metoder inom livsmedelsindustrin. 
Forskarna drar slutsatsen att Sverige helt bör lägga om livsmedelspolitiken 
och tar hjälp av fakultetens informatörer för att brett nå ut med sina resultat. 

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen?

• Hur utmanas kravet på objektivitet i forskningen om forskningsresultaten 
används i ett politiskt syfte?

• Hur hanterar vi risken att samhällskritisk forskning anses bryta mot 
objektivitet?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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4. En spännande affärsidé
Markos och Julias forskning har lett till en spännande affärsidé och nu vill de 
söka innovationsstöd från Uminova. De funderar även på att söka patent på 
sin idé och vill därför inte publicera sina forskningsresultat. När de tar upp 
sina funderingar med prefekten på institutionen, visar han stor tveksamhet 
och undrar om det är förenligt med universitetets regler om bisysslor. Han 
påpekar även att forskarna enligt högskolelagen är skyldiga att tillgänglig-
göra forskningsresultat för allmänheten.

Markos och Julia upplever att de får dubbla budskap från universitetet. 
Å ena sidan ska de satsa på tredje uppgiften och bidra till innovation och 
företagande. Å andra sidan finns restriktioner kring bisysslor och stora krav 
på öppenhet.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen? 

• Hur ska enskilda forskare förhålla sig till konflikten mellan att bedriva 
samverkan och sprida forskningsinformation, och att bidra till innovation 
och företagande?

• Vad anser du om prefektens agerande? Borde prefekten ha agerat på 
annat sätt?

• Kan lusten att tjäna pengar påverka objektiviteten?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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5. Misstankar om forskningsfusk
Benito är doktorand och inne i slutfasen av sitt avhandlingsarbete. De senas-
te månaderna har han fått flera indikationer på att hans handledare sysslat 
med datatvätt och kanske till och med fabricerat vissa resultat. Han ligger 
nu vaken om nätterna och våndas. Ska han berätta om sina misstankar för 
någon? Men hur kommer det att påverka avhandlingen och disputationen? 
Till slut bestämmer han sig för att bolla med doktorandkollegan Linda, som 
han känner stort förtroende för. Han går in på Lindas rum och frågar om hon 
har tid en stund. Benito stänger dörren och börjar berätta om sina misstan-
kar och de indikationer han fått, men säger att Linda absolut inte får sprida 
informationen vidare till någon annan. Linda blir förskräckt och tycker att 
Benito bör anmäla sin handledare, men Benito är rädd att det ska slå tillbaka 
på honom och försvåra det återstående arbetet med avhandlingen. 

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen? 

• Hur skulle du agera om du var Benito?

• Hur skulle du agera om du var Linda?

• Var går gränsen för vilken information som kan hanteras konfidentiellt? 
När är vi som anställda skyldiga att vidarebefordra frågor till chefsnivå, 
till exempel misstankar om forskningsfusk? 

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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6. Protester mot kurslitteraturen
Tine undervisar på en kurs. Den senaste tiden har en grupp studenter vägrat 
att läsa en bok på litteraturlistan med hänvisning till att den förmedlar en 
förlegad syn på en viss folkgrupp utifrån aktuell identitetspolitik. Studen-
terna har protesterat högljutt, inte minst i sociala medier där de fått medhåll 
av studenter från hela världen. De har nu skrivit ett upprop till prefekten där 
de hotar att bojkotta vissa föreläsningar. Och inte nog med det. De har även 
kontaktat UB och krävt att boken genast tas bort ur bibliotekets bestånd.

Tine funderar nu på att ändra litteraturlistan av rädsla för att väcka anstöt 
hos studenterna och orsaka negativ publicitet.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen?

• I vilken utsträckning ska vi möta studenternas krav på politiskt korrekt
litteratur?

• Vilket ansvar för innehållet i kurslitteraturen har lärarna?

• Hur hanterar vi känslighet eller ifrågasättande som bottnar i till exempel-
vis religion?

• Hur kan lärare presentera och problematisera urvalet av litteratur?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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7. Lärarstudenten med kontroversiella värderingar
Robyn studerar på lärarutbildningen. Vid en examination tidigt i program-
met ger Robyn uttryck för värderingar som är i strid med examensordning-
ens krav. Hon uttrycker bland annat nedlåtande kommentarer om vissa 
grupper i samhället. Ole är kursansvarig för kursen och examinator. Han 
reagerar starkt på Robyns uttalanden men vet inte hur han ska agera. I 
kursplanen för den aktuella kursen finns inga lärandemål som avser värde-
ringsförmåga och förhållningssätt. De examineras först under perioden med 
verksamhetsförlagd undervisning, VFU.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen?

• Hur tycker du att Ole bör bemöta Robyns åsikter?

• Har universitetet, institutionen och/eller läraren som examinator ett 
ansvar för att inte skicka ut olämpliga personer på VFU och senare 
i yrkeslivet för att jobba med barn och ungdomar?

• Är det lämpligt att ha ett avrådande samtal med studenten före VFU?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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8. Sen anmälan 
Kalle undervisar på ett program och kursen har nyligen börjat. Efter några 
dagar börjar en ny student, Siri, som gjort en sen anmälan. Siri kontaktar 
Kalle och berättar att hon har nedsatt syn och undrar vilken hjälp hon kan få 
för att hänga med på lektionerna.

Kalle blir ställd, då han inte fått någon information om att en student med 
en funktionsnedsättning ska börja på hans kurs. Han undrar hur han nu ska 
hinna anpassa sitt material och sin undervisning på bästa sätt och känner sig 
stressad över situationen.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen? 

• Hur bör Kalle agera tycker du?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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9. Masterstudent med fördelar
På en masterkurs med många internationella studenter kämpar Ionna från 
Ukraina med att förstå allt som sägs på kursspråket som är engelska. Krys-
tiyan som är en av lärarna på kursen är själv från Ukraina. Ionna ställer 
nästan alltid sina frågor på ukrainska och får svar av Krystiyan på samma 
språk. Efter lektionstid stannar Ionna ofta kvar för att få uppgifter förkla-
rade. Krystiyan hjälper henne gärna, då han anser att undervisningen blir 
effektivare när Ionna får den hjälp hon behöver och därmed kan hamna på 
samma nivå som svensk- och engelsktalande studenter. 

Många av de övriga studenterna upplever detta som djupt orättvist. Sär-
skilt Tulin, en student från Bangladesh som också har problem med engel-
skan. En grupp studenter med Tulin i spetsen vänder sig därför till studie-
rektorn och tar även kontakt med studentkåren. De lyfter fram det orättvisa 
i att Ionna får särskilda fördelar och att det dessutom inte är transparent, då 
de inte vet vilka fördelar hon får.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen? 

• Gör läraren rätt som ger studenten hjälp på annat språk?

• Är läraren rättvis i sin behandling av studenterna?

• Vad betyder lika villkor i detta fall?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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10. Tonen på sociala medier
Maria undervisar på en kurs och blir inbjuden av en student till en Facebook-
grupp som diskuterar kursen och ämnet. När Maria börjar följa trådarna i 
gruppen upptäcker hon många nedlåtande och respektlösa kommentarer om 
såväl studenter som lärare. Det är särskilt en student som skriver nedvärde-
rande och ibland nästan hatiska kommentarer. Maria blir både ledsen och 
upprörd över nivån på diskussionen och funderar på hur hon ska agera. 

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen? 

• Har du varit med om någonting liknande? 

• Hur bör Maria hantera studenten som gör de mest nedvärderande inläg-
gen?

• Hur kan hon bemöta de studenter och lärare som eventuellt har uppfat-
tat uttalandena som kränkande? 

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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11. Skitsnack på studentfesten
Yasmine har under många år undervisat på ett längre utbildningsprogram 
och har nu blivit inbjuden till utsparksfesten som studenterna på program-
met anordnar. Hon diskuterar med sin prefekt om hon ska gå på festen och 
de kommer överens om att hon ska delta och representera institutionen. 
Yasmine tar på sin fina festklänning och går på festen. Allt eftersom kvällen 
går, kommer fler och fler studenter fram och börjar prata med Yasmine om 
sina erfarenheter från utbildningstiden. 

”Tjena Yasmine, hur är läget?” frågar Isak, en av studenterna. 
Studenterna Irma och Jonatan ansluter till samtalet.
”Du, den där Johan… Vad har han egentligen för kvalifikationer för att 

undervisa?” undrar Irma. ”Han bara surrar osammanhängande. Det är inte 
lätt att följa med i hans svammel.”

”Och han visar bilder som känns hur omoderna som helst. Han har för-
modligen använt samma de senaste tjugo åren”, fortsätter Isak.
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Mer och mer öl och vin slinker ner ju längre kvällen lider. Kommentarerna 
om Johan och andra lärare blir allt mer nedlåtande och börjar mer likna 
personparodier än konstruktiv kritik. 

”Ja, alltså Johan, den jäkla tråkmånsen, han borde sitta på ett arkiv och 
sortera papper i stället…” säger Irma och belönas med glada skratt.

Yasmine känner sig allt mer obekväm och vet inte om hon ska stanna eller 
lämna festen.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen? 

• Hur skulle du agera om du var Yasmine?

• Vilket ansvar och vilka befogenheter har en lärare på en privat fest?

• Var går gränsen mellan konstruktiv kritik och skitsnack?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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12. Student ifrågasätter betygssättning
Emil är väldigt besviken över det betyg han fått på den senaste kursen. När 
han får höra att flera av hans kurskamrater fått betydligt bättre betyg blir 
han riktigt förbannad. Han vet att all dokumentation är offentlig och bestäm-
mer sig för att begära ut all mejlkonversation mellan lärarna på kursen samt 
betygsättande lärares samtliga anteckningar om alla studenter på kursen. 

”Nu jäklar ska jag sätta dit dem!” säger Emil för sig själv med ett belåtet 
leende på läpparna.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen? 

• Vilka handlingar har studenter rätt att begära ut?

• Vad bör lärarna göra? 

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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13. Den öppna högskolan eller det elitistiska universitetet?
Antagningsenheten har under ett helt läsår jobbat hårt med att ta fram och 
sprida information till breda målgrupper som ett led i arbetet med breddad 
rekrytering, det vill säga att alla grupper i samhället ska ha lika stor tillgång 
till högre utbildning.

När höstterminen börjar välkomnar professor Patrik en fulltalig grupp av 
nya studenter på Kunskapsprogrammet (som är lite lättare att komma in på 
än Vetenskapsprogrammet). Studenterna är förväntansfulla inför sin första 
föreläsning och lyssnar uppmärksamt på Patrik. 

”Välkomna till Kunskapsprogrammet!” säger Patrik. Det ska bli tre intres-
santa och spännande år! Ja, vi får väl se hur många av er som är kvar till slu-
tet och faktiskt kommer att ta examen, för det här är ju ett rätt så krävande 
ämne och det kräver en viss kapacitet. Visserligen inte lika svårt som Veten-
skapsprogrammet där kraven är mycket högre, men även Kunskapsprogram-
met kräver sin man!”
Studenterna Ghebremariam, Halasse och Julia går efter föreläsningen och 
tar en kopp kaffe. 

”Jag är orolig för att jag inte kommer att klara det här” säger Halasse, 
”Har jag tillräckliga förkunskaper? Jag har ju inte gått grundskolan i Sverige, 
bara gymnasiet.” Ghebremariam nickar instämmande. Patriks ord oroade 
även honom. 

Julia känner en liten klump i magen och undrar om hon kommer att få 
tillräckligt med stöd, eller om hennes dyslexi kommer att sätta käppar i hju-
let. Och är det ens värt att gå Kunskapsprogrammet? Det verkar ju inte vara 
så bra…

Diskussionsfrågor 
• Vad anser du vara problematiskt i den här situationen?

• Hur bör vi välkomna nya studenter oavsett deras bakgrund?

• Hur långt bör universitetets stöd sträcka sig? 

• Borde vi oftare i hjälpa studenter med bristande förutsättningar vidare till 
andra utbildningar eller yrken?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?



24

UNDERVISNINGSMILJÖN

14. Studenten med en diagnos
Studenten Linus har diagnostiserad dyslexi, vilket kan vara en anledning till 
att han presterar sämre än sina kurskamrater på ett språkfärdighetsinriktat 
kursmoment. Julia är ansvarig examinator och har både före och efter exa-
minationen känt stor osäkerhet beträffande hur hon ska hantera Linus och 
vilken hänsyn hon bör ta till hans diagnos. Hon bestämmer sig för att rätta 
snällt. Han har ju ändå en diagnos. 

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen? 

• Vilken hänsyn tycker du att Julia ska ta till Linus diagnos? 

• Hur ska Linus prestationer bedömas likvärdigt med andra studenters i 
förhållande till uppsatta krav?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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15. Vill du vara min referent?
Christopher undervisar på ett program och blir kontaktad via mejl av stu-
denten Sofia som snart ska avsluta sin utbildning. Sofia söker arbete och 
undrar om Christopher kan ställa upp som hennes referent. Christopher har 
ett kluvet intryck av Sofia. Han upplever henne som sympatisk och pratsam, 
men hon har genomgående under sin utbildning haft problem med att uppnå 
satta krav, lämna in uppgifter i tid och att klara av sina kurser. 

Christopher upplever situationen som problematisk och funderar på om 
han ska ställa upp som referent. Och i så fall – ska han vara ärlig och redo-
göra för Sofias bristande prestationer? Eller ska han i stället ge en överdrivet 
positiv bild för att vara juste och hjälpa henne vidare? Ska han säga nej och 
riskera att stöta sig med Sofia? 

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen? 

• Hur skulle du hantera situationen?

• Är det lämpligt att som lärare ställa upp som referent åt vissa studenter 
men inte åt andra?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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16. Afterwork med dålig eftersmak
Nästan hela institutionen har gått ut på afterwork tillsammans. Inledningsvis är 
stämningen trevlig med intensiva diskussioner, många glada skratt och finur-
liga formuleringar. I takt med att fler och fler öl slinker ner ändras tonen och 
jargongen blir mer och mer sarkastisk. Det är särskilt Fredrik och Marianne som 
eggar varandra och pratar skit om kollegan Annika, som inte är med på puben.

”Som hon ställer sig in hos alla med ledningsroller”, säger Marianne hånfullt.
”Ja, det är visst så man får löneökning”, säger Fredrik och himlar med ögo-

nen.
Barbara, Faustine och Olof reagerar på jargongen, men säger inget där och då. 

Barbara tänker att de kanske pratar illa om henne också, när hon inte är med.
Först vid en arbetsplatsträff många veckor senare, berättar de att de tagit 

mycket illa vid sig och mått dåligt länge efter den i deras tycke mycket otrevliga 
stämningen under kvällen.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen? 

• Situationen uppstod utanför arbetstid, men har påverkat arbetsmiljön. 
Hur kan effekterna av den uppkomna situationen hanteras?

• Borde prefekten agera och i så fall hur? 

• Borde gruppen som reagerade agerat annorlunda under kvällen? 

• Hur ska vi förhålla oss till att umgås utanför arbetstid då alkohol förtärs? 
När är vi privata?

• Hade institutionens och chefens ansvar och agerande förändrats om 
motsvarande situation hade uppstått vid en fikapaus på jobbet?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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17. Vågar jag anmäla? 
Johanna och Petra är kollegor och umgås även privat. En kväll när de förtro-
ligt samtalar över en middag hemma hos Johanna, berättar Petra att en av 
deras kollegor kommit med ovälkomna sexuella närmanden vid flera tillfäl-
len. Johanna blir förskräckt och tycker att Petra bör anmäla det inträffade, 
men Petra slår ifrån sig. Det vill hon absolut inte och ber Johanna att inte 
föra hennes berättelse vidare till någon. Kollegan hon berättar om är respek-
terad och Petra är rädd att det blir hon som råkar illa ut om hon berättar vad 
som hänt.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen? 

• Var går gränsen för vilka frågor som kan eller inte kan hanteras konfi-
dentiellt? När är vi som anställda skyldiga att vidarebefordra frågor till 
chefsnivå, till exempel diskriminering, kränkande särbehandling eller 
trakasserier? 

• Hur kan vi avgöra var gränsen går för vad som kan hållas inom fyra väg-
gar och vad som ska förmedlas vidare? 

• Hur hade situationen förändrats om Johanna varit biträdande prefekt?

• Skulle du ha agerat annorlunda om det handlat om alkoholmissbruk eller 
forskningsfusk?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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18. Den generösa leverantören
Birgitta har under flera års tid misstänkt att institutionens systemtekniker 
Anton då och då blivit bjuden på middag av en leverantör. Vid en fikapaus 
hör Birgitta Anton berätta om vilken fantastisk mat han ätit med leveran-
tören på en av Umeås finaste restauranger. Sen upptäcker Birgitta att han 
har lagt ut bilder på Facebook från en weekendresa till Åre tillsammans med 
leverantörens representanter.

Birgitta kontaktar prefekten Kerstin och undrar hur hon ser på Antons 
agerande. Kerstin menar att det nog inte är så allvarligt och säger att det inte 
är något hon tänker bry sig om. 

Ett par veckor senare råkar Birgitta höra Kerstin och Anton prata om den 
trevliga weekendresan till Åre de gjort tillsammans. Birgitta blir bestört och 
förstår samtidigt varför Kerstin avfärdat henne vid tidigare möten om saken. 
Hon funderar länge och väl på vad hon skall göra. Till slut bestämmer hon 
sig för att skicka ett anonymt tips till lokaltidningen om missförhållandena 
på institutionen. 



29

RELATIONER

Ett par dagar senare blir Birgitta inkallad till Kerstin, som gör det tydligt att 
hon förstått att det är hon som tipsat tidningen och att hon ser beteendet 
som illojalt. Artikeln i tidningen startar en livlig diskussion på institutionen, 
men Anton menar att hela historien är överdriven och att han minsann beta-
lat för sig själv.

Birgitta blir utfryst av Kerstin och några av de andra kollegorna som tagit 
Kerstins parti. Birgitta upplever nu att hon får färre och tråkigare uppgifter 
och känner sig illa till mods. Till slut sjukskriver hon sig.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen? 

• Hur tycker du att Birgitta borde ha agerat?

• Var går gränsen mellan att vara lojal mot verksamheten och att påkalla 
missförhållanden?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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19. Högt i tak eller bristande respekt?
Lennart som just blivit docent träffar sin disputerade kollega Kim i korri-
doren på institutionen. Kim gratulerar Lennart och frågar hur det går med 
forskningen.

”Det känns fantastiskt skönt att ha papper på min kompetens, att jag 
verkligen har belägg för det jag säger, till skillnad från adjunkterna som mest 
jobbar utifrån sin anekdotiska evidens”, säger Lennart. 

”Vad menar du?” frågar Kim.
”Ja, men ta bara det här med best practice, utan koppling till evidens blir 

det ju bara ett exempel på hur just den personen brukat göra.” Kim skrattar 
till.

Adjunkten Amina som sitter med dörren öppen hör hela samtalet. Hon 
känner sig förorättad, och vid fikat återger hon samtalet mellan Lennart och 
Kim för tre av sina kollegor som också är adjunkter. Det är inte första gången 
som de fyra adjunkterna känner sig påhoppade och nedvärderade. 

”Det är vi som bär undervisningen och får göra allt hundjobb och ändå får 
vi bara skit!”, säger Amina.
”Forskarna vet inget om verkligheten i undervisningssituationen och ändå är 
de alltid så respektlösa!” 

Adjunkterna känner sig allt mer arga och förbittrade över att bli sedda 
som mindre värda av sina kollegor.
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Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen? 

• Har du varit med om något liknande?

• I akademin finns olika syn på kompetenser och vetenskapliga metoder. 
Hur kan vi skapa konstruktiva samtal kring detta? 

• Hur kan vi verka för respekt och tolerans för olika yrkesgruppers roller 
och kompetens i vår meritokratiska miljö?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?

20.  En kul kväll med kollegorna
Anna är ny på jobbet och hänger naturligtvis med på den trevliga personal-
fest som hennes arbetskamrater bjudit in till på Universitetsklubben. Hon 
tycker att det är kul att äntligen vara på en arbetsplats som satsar på att ha 
trevligt ihop och ta hand om personalen. Annas tidigare erfarenheter av att 
jobba i en offentlig verksamhet var att det var kul arbetsuppgifter men rätt 
stelt. När hennes nya chefer dansar och sjunger fyndiga sånger om både det 
ena och det andra kan hon inte motstå frestelsen att filma den ovanliga före-
teelsen och publicera den med en glad kommentar på Instagram.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen? 

• Vilka inlägg med koppling till arbetet tycker du är lämpliga att publicera 
på sociala medier?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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21. Alla känner alla
En institution bedriver forskning inom ett litet forskningsområde. Det finns 
bara några få professorer i hela Sverige och ytterligare några i Norden. När 
en anställning som professor ska utlysas vill institutionen ha en så snabb 
och effektiv rekryteringsprocess som möjligt. Sakkunniga utses och det visar 
sig att de känner de flesta sökande väl. De har samarbetat i olika projekt och 
träffats på vetenskapliga konferenser, några umgås även privat. Tre av de 
sökande är interna, varav två har familjeband till andra kollegor på institu-
tionen.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen? 

• Vad kan universitetet göra för att minska risken för jäv i granskningspro-
cesserna?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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22. Pragmatism kontra lagar och regler
Universitetslektor Knut drabbas av plötslig sjukdom första dagen på termi-
nen, vilket leder till att han inte kan genomföra den kurs som precis påbör-
jats. För att studenterna inte ska drabbas negativt, försöker prefekten Eva-
Leena och personaladministratören Kristoffer att hitta en snabb lösning. 

Eva-Leena ringer Isabelle som hon vet kan gå in i undervisningen med 
kort varsel och får napp. De skriver sedan snabbt alla nödvändiga beslut. 
Enligt gällande regler och riktlinjer ska vikariatet utlysas, men Eva-Leena 
och Kristoffer är överens om att det är viktigast att sätta studenternas behov 
i första rummet.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen? 

• Kan man agera pragmatiskt för att lösa en situation, även om man bryter 
mot lagar och regler?

• Hur tycker du att institutionen bör agera?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas i detta dilemma?
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23. Handplockade medarbetare
En institution ska anställa en ny administratör. Prefekten Anita vill anställa 
Elisabeth som hon tidigare jobbat med på en annan institution och ber 
henne söka jobbet. Anita tar sedan kontakt med Simon som är fakultetens 
personalsekreterare och ber honom ordna så att de kan få anställa den per-
son de vill ha. 

Simon är ny som personalsekreterare och känner sig tveksam till prefek-
tens krav, men är samtidigt mån om att skapa bra relationer till prefekterna 
och göra ett gott intryck på sitt nya jobb. 

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen? 

• Hur bör Simon agera?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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24. När man beordras att bryta mot lagar och regler
Irina är HR-specialist på en fakultet och ingår i en rekryteringsgrupp som 
ska anställa en forskare. Anställningen lyses ut och de sakkunniga kommer 
fram till en rangordning av kandidaterna utifrån förtjänst och skicklighet. 
Sylvia är ordförande i anställningskommittén och har kommit fram till att en 
forskare från USA ska erbjudas anställningen. 

Irina har dock gjort en gedigen referenstagning och då fått kännedom om 
att forskaren vid sin nuvarande arbetsplats blivit åtalad och dömd för ett 
brott på arbetsplatsen. Hon ringer Sylvia och beskriver den information som 
kommit fram. 

”Jag hör vad du säger”, svarar Sylvia. ”Men jag har redan bestämt mig! 
Denna person är en känd toppforskare. Han har stora externa anslag och 
kommer att vara till stor nytta för forskningen vid vårt universitet.”

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen?

• Har du varit med om något liknande?

• Vetenskapliga meriter ställs ibland mot personliga egenskaper, vilket kan 
skapa dilemman. Ska vi anställa forskare med höga vetenskapliga meriter 
men låga sociala meriter?

• Vilken är din erfarenhet av referenstagning? Hur tungt ska referenstag-
ningen väga?

• Hur bör Irina agera?
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25. Vad är viktigast att göra?
Olof arbetar som institutionsadministratör och känner sig ofta stressad över 
alla uppgifter han får och att många kollegor förväntar sig att han ska prio-
ritera just deras uppgifter. Han försöker rannsaka sig själv och se hur han 
egentligen prioriterar. Betar han av varje ärende eller uppgift i den ordning 
de kommer in? Eller försöker han göra en bedömning av vad som är mest 
viktigt eller bråttom?

Prioriterar han kanske kollegor som har hög status eller informell makt? 
Eller prioriterar han dem han gillar mest för att de alltid är trevliga? Eller 
dem han är mest rädd för, som blir arga och gormar?

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen?

• Har du varit med om något liknande?

• Hur tycker du att Olof ska prioritera?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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26. Projektet hamnar i limbo
En projektgrupp har fått i uppdrag att effektivisera, utveckla och samordna 
en administrativ process vid universitetet. I dagsläget finns många sällanan-
vändare i just denna process. Genom nulägesanalyser och genomlysning av 
verksamheten identifierar man hur processen kan förenklas och effektivi-
seras på flera olika sätt. Förslaget väcker starka reaktioner. Många chefer 
menar att deras verksamhet är speciell och att de har rätt att självständigt få 
organisera och styra sin administration.

Ledningen får kalla fötter och projektet hamnar i limbo. Inga beslut fattas, 
men projektet läggs heller inte ner. 

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen?

• Hur kan projektgruppen agera?

• Många nödvändiga reformer och utvecklingsinsatser stoppas då de 
möter motstånd. Måste alla vara överens för att effektivisering ska kunna 
ske?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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27. När media vill ha ut ”alla” uppgifter…
En journalist på lokaltidningen vänder sig till en institution och ber att få ut 
all bokföring av medarbetarnas resor och representation det senaste året. 
Journalisten hänvisar till offentlighetsprincipen och säger att hon vill ha 
uppgifterna så fort som möjligt.

Prefekten Håkan ber Peter som är institutionens ekonomiadministratör 
att ta fram uppgifterna. Journalistens förfrågan innebär väldigt mycket jobb 
och Peter som är mitt uppe i bokslutsarbetet känner sig stressad. Han frågar 
prefekten om de verkligen måste lägga ner så mycket tid på detta? Kan de 
inte bara säga nej?

Prefekten svarar att de måste lämna ut uppgifterna och hänvisar till of-
fentlighetsprincipen, men ber Peter att inte ta med kvittona från studieresan 
till Budapest som institutionen gjort.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen?

• Har du varit med om något liknande? 

• Hur bör ekonomiadministratören och institutionen agera?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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28. Har endast vetenskapligt meriterade akademiker rätt till 
inflytande? 
Peter, Marina, Karim och Alexandra sitter runt fikabordet och diskuterar det 
kommande valet av ledamöter till fakultetsnämnden.

”Jag förstår inte varför jag som är adjunkt inte ska få rösta, säger Peter. 
Jag undervisar och är engagerad i att utveckla vår undervisning, varför ska 
inte mina åsikter och min röst räknas?” 

”Det är väl ändå självklart att vi som är vetenskapligt meriterade är de 
som ska rösta”, svarar Marina.

”Vi lever väl i ett demokratiskt samhälle där alla har lika värde”, säger 
Alexandra. ”Tycker du att bara vissa ska får rösta i kommunalval och riks-
dagsval också?”

”Det går väl inte att jämföra”, tycker Karim. ”I vetenskapliga frågor bör de 
som är bäst meriterade få bestämma!”

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen?

• Vad ser du för fördelar och nackdelar med att enbart disputerade med-
arbetare får delta i valberedningar och röstningsförfarande vid val av 
fakultetsnämnd och lärarrepresentanter i styrelsen? 

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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29. Vems arbetsmiljö är viktigast?
Vid en institution har man investerat i nya kreativa miljöer för studenterna. 
På golven ligger mjuka textilmattor och möblerna är moderna och inbju-
dande. Studenterna trivs också utmärkt i den fina miljön. Mindre nöjda 
är lokalvårdarna som fått en försämrad arbetsmiljö. Golven tar nu mycket 
längre tid att rengöra och arbetet blir också fysiskt tyngre. Dessutom lämnar 
de nya möblerna fula märken på golvet. Universitetsservice är besvikna att 
de inte fått vara med i diskussionerna om lokalernas utformning.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen?

• Är studenternas och olika personalgruppernas arbetsmiljö lika viktiga, 
eller bör någon grupp prioriteras? 

• Hur kan vi säkerställa att viktiga målgrupper kommer till tals i planering 
av lokalers utformning?

• Vem ska agera och hur?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?



43

ARBETSMILJÖ

30.  Bara hälften dök upp…
Ledningen för en institution har bjudit in alla medarbetare till en längre 
arbetsplatsträff för att diskutera institutionsgemensamma mål och aktivite-
ter. Inbjudan har i god tid gått ut både muntligt och skriftligt där ledningen 
uppmanat alla att delta och informerat om att de har avsatt institutionsgemen-
sam tid i bemanningsplaneringen. När mötet börjar ser ledningen till sin stora 
besvikelse att bara cirka hälften av medarbetarna dykt upp. Detta trots starka 
uppmaningar om deltagande sedan lång tid tillbaka. Några har meddelat giltig 
orsak, men de flesta har inte meddelat vare sig att de inte kommer eller orsak.

”Hur kan det komma sig att Johanna och Michel aldrig är med på våra 
möten?”, frågar Maude, en av medarbetarna som varit med på mötet, när 
hon är på väg ut från sammanträdesrummet. ”Om jag inte dök upp, så skulle 
jag förmodligen få en utskällning, men de verkar slippa det…”

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen?

• Kan en institutionsledning kräva att alla anställda ska prioritera att delta i 
arbetet med verksamhetens gemensamma mål?

• Hur kan den enskilde medarbetaren balansera de individuella och ge-
mensamma målen, till exempel krav på publicering och krav på aktivt 
deltagande i verksamheten?

• Hur effektiva och giltiga blir gemensamma verksamhetsaktiviteter om 
inte majoriteten deltar?

• Hur bör ledningen agera tycker du?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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31. Forskaren som inte behöver följa regler 
Anton är en välkänd och omskriven forskare som trots upprepade krav och 
påminnelser från universitetsbiblioteket, inte har lämnat tillbaka lånade 
böcker. Det är sedan länge kö på böckerna. Anton har nu blivit avstängd från 
vidare lån och har också fått en faktura på böckerna, då dessa nu räknas som 
förkomna.

Anton kommer in på biblioteket och går med bestämda steg fram till re-
ceptionen, högröd i ansiktet av ilska. 

”Vad menar ni med att stänga av mig från biblioteket?” säger han ilsket. 
”Vet ni inte vem jag är och vad jag sysslar med?”

”Jo, visst gör vi det, men lånereglerna gäller även dig”, försöker biblioteka-
rien Elsa svara med vänlig röst.

”Ni borde veta att mitt forskningsområde är ett av de viktigaste här på 
universitetet. Det är väl självklart att jag inte kan följa era orimliga lånereg-
ler! Jag behöver böckerna och tänker vare sig lämna tillbaka dem eller betala 
någon faktura!” halvskriker Anton.

”Vi skiljer inte på person och person”, svarar Elsa lugnt. ”Våra regler gäller 
alla!”

”Jag kommer att gå vidare med det här”, säger Anton hotfullt. ”Jag kom-
mer att kontakta både överbibliotekarien och min dekan. De kan nog hjälpa 
mig att sätta stopp på de dumheterna och ta ett allvarligt samtal med dig.”

Elsa blir osäker och vet inte vad hon ska svara.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen?

• Har du varit med om något liknande?

• Hur anser du att bibliotekarien ska agera?

• Behandlar vi alla yrkesgrupper lika vid universitetet?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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32. Nu ska de jävlarna ut ur Sverige!
Mats arbetar på universitetsbiblioteket. En dag när han står i receptionen 
kommer en man fram till disken. Han är påstridig och högljudd och kräver 
att få tillgång till ett personarkiv som är tillgängligt för forskning. 

”Nu ska de jävlarna ut ur Sverige!” säger mannen. 
Mats vet att arkivet innehåller uppgifter som kan vara känsliga om de 

kommer i orätta händer.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen?

• Hur bör Mats agera? 

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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33. Att synas eller inte synas – på sociala medier
Daniel undervisar på flera kurser och får ofta vänförfrågningar på Facebook 
och andra sociala medier från sina studenter. Studenterna gör praktik på 
företag och i organisationer under en av terminerna, och Daniel får ibland 
även kontaktförfrågningar från deras samarbetspartner. 

Daniel försöker vara aktiv och lägger ut intressant information om kursen 
och om institutionens forskning. Den senaste tiden har dock en känsla av oro 
och tvivel börjat gnaga i hans inre. Allt oftare ser han trådar med nedlåtande 
och respektlösa kommentarer och han undrar hur han ska agera. Borde han 
ge sig in i diskussionen och visa på andra synsätt? Har han tid och ork till 
det? Och om han inte gör det, kan det då uppfattas som att han samtycker?

Många av hans studenter tar också kontakt via Facebook eller Messenger 
och ställer kursrelaterade frågor om kursen. Blir det orättvist om han svarar, 
när inte alla kan få samma svar? Ska han bara interagera med studenterna 
via lärplattformen? Daniel känner sig stressad över situationen och blir allt 
mer villrådig.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen?

• Vad räknas som en offentlig handling? Är kontakter via sociala medier att 
jämställa med kontakter via mejl eller telefon? Har media rätt att begära 
ut konversation från till exempel Facebook?

• Hur skulle du agera om du var Daniel?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?



47

LIKA VILLKOR/TRAKASSERIER

34.  Studievägledaren som inte vill träffa manliga studenter  
i enrum

Miryam är en starkt troende muslim och har nyligen anställts som studie-
vägledare. Inför sitt första vägledningsmöte med en manlig student säger 
hon till sin chef, Nils, att hon på grund av sin tro inte vill vara ensam när hon 
träffar en man som hon inte känner. Nils blir förvånad då han tagit för givet 
att Miryam förstått att hennes arbete går ut på att vägleda alla slags männ-
iskor. Han säger att de inte kan göra något undantag för henne och att rollen 
som studievägledare innebär att hon kommer att vägleda både kvinnor och 
män. Miryam blir upprörd och anmäler Nils för diskriminering på religiös 
grund.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen?

• Vilka rättigheter har Miryam att avstå från att vägleda män?

• Vilka rättigheter har hennes chef att kräva att hon ska vägleda alla slags 
människor?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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35. Lärare känner sig kränkt
Yusef undervisar på ett program. Den senaste tiden har han mötts av många 
nedlåtande kommentarer av en liten grupp studenter på lektionstid. Han 
har även fått mejl av kränkande karaktär som både handlar om hans etniska 
härkomst och hans undervisningsmetoder.

”Typiskt såna som dig att vara korrupta och låta sig köpas för att ge bra 
betyg”, stod det i det senaste mejlet.

Yusef är ledsen och bekymrad och undrar hur han ska agera och vart han 
kan vända sig för att få stöd.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen?

• Har du varit med om något liknande?

• Hur tycker du att Yusef bör agera?

• Vart bör Yusef vända sig?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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36. Kränkningar i klassrummet
Några veckor in på terminen får läraren Kim ett mejl från studenten Miguel. 
Miguel upplever att en av de andra studenterna i gruppen inte kan acceptera 
hans sexuella läggning, och vill därför byta grupp för det pågående grupp-
arbetet. Kim har hittills inte fått någon information om att det skulle finnas 
några problem i studentgruppen, men tycker att det är en rimlig begäran och 
låter studenten byta grupp. När grupparbetet ska redovisas tar Miguel kon-
takt med Kim på nytt. Han känner sig tveksam till att redovisa grupparbetet 
i storgrupp, då studenten som tidigare har uttryckt sig nedsättande brukar 
himla med ögonen och på andra sätt visa sig kritisk under presentationerna. 

Kim rådgör med sin studierektor och får då höra att problemen är väl 
kända och att man har haft samtal med de inblandade studenterna under 
tidigare kurser.

”Varför har ingen berättat det här för mig?” undrar Kim irriterat. ”Då hade 
jag ju kunnat hantera situationen mycket bättre.”

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen?

• Hur bör man agera i klassrummet om en student yttrar eller beter sig 
kränkande?

• Hur ska man hantera situationen i ett mer långsiktigt perspektiv? Studen-
terna ska kanske gå samma utbildning i flera år.

• Vem har ansvaret när studenterna ständigt byter institution och därmed 
även kursansvarig lärare och studierektor?

• Våra studenter ska efter examination fungera i arbetslivet. Hur ska vi som 
universitet och som examinerande myndighet bemöta de studenter som i 
sitt blivande yrke ska jobba med människor och som under utbildningsti-
den visar brist på respekt för allas lika värde? 

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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37. Det stora IT-eventet
Anna arbetar som upphandlare med särskilt ansvar för IT-området, när 
en stor leverantör av IT-produkter bjuder in till ett mycket påkostat event. 
Eventet innehåller uppträdanden av intressanta artister, god mat och alla 
deltagare får dessutom en ”goodiebag” med IT-produkter. Allt är gratis. 

Anna känner väl till universitetets princip att universitetet endast ska 
betala för och lägga arbetstid på externa aktiviteter som är till nytta för 
verksamheten. Hon inser att nyttan är försumbar om inte helt obefintlig men 
kommer fram till att hon kan ta ut semester den dagen och gå på eventet som 
privatperson. Pressen bevakar eventet och Anna hamnar på bild på förstasi-
dan med ett glas i ena handen och Vd:n för IT-bolaget vid sin högra sida.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen?

• Vad skulle du göra om du var Anna? 

• När är vi privata och när är vi offentliga statstjänstemän? 

• Vilka krav kan vi ställa på hur en universitetsanställd agerar på fritiden?

• Hur tycker du att Annas chef ska agera när han får syn på artikeln? 

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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38. Gräddfil för höjdare?
Universitetet har upphandlat ett nytt mobilabonnemang. Avtalet upplevs av 
många vara sämre än det förra och får mycket kritik. Bland annat kan den 
nya operatören inte erbjuda samma räckvidd som tidigare. Det är dock inte 
möjligt att riva upp avtalet och upphandla en annan operatör.

Några personer med höga chefsbefattningar tillhör dem som är starkt kri-
tiska och kräver att just de ska få undantag från det upphandlade avtalet. 

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen?

• Hur bör en enskild tjänsteman agera om hen beordras bryta mot regler 
av överordnad?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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39. Den internationella konferensen 
Tre kollegor vid en enhet är inbjudna till en internationell konferens i Ru-
mänien för att presentera sin verksamhet. I konferensavgiften ingår lunch 
samt en konferensmiddag. Var och en bokar sin egen resa via universitetets 
resebyrå. 

Adam loggar in i resebyråns webbtjänst och bokar den billigaste resan, 
även om tiderna inte är optimala. Britta och Sigurd använder också rese-
byråns webbtjänst men bokar istället en avsevärt dyrare resa med ett annat 
flygbolag, för att få bättre flygtider och dessutom gratis lunch och tillgång till 
Wifi. 

Alla tre bor på konferenshotellet i enskilda rum där frukost ingår. Sigurd 
håller sin presentation på konferensens första dag och syns sedan inte till 
mer under hela konferensen, inte ens på konferensmiddagen. Adam tyckte 
inte att middagen mättade honom, så han gick och åt ännu en middag på 
restaurang senare på kvällen.

På flyget hem berättar Sigurd synbart nöjd för kollegorna om hur mycket 
arbete som han fått gjort. Han har besökt en kollega och planerat en ny kurs 
som ska börja nästa vecka. Konferensen tyckte han var medelmåttig. 

När de kommit hem skriver de varsin reseräkning. Adam fyller i utlägg 
för taxi och kryssar för att inga måltider var betalda, fast han deltog i den 
stora konferensmiddagen. Britta begär ersättning för sitt utlägg för flygbuss. 
Sigurd anger att han stått för alla måltider.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen?

• När är det försvarbart att boka en dyrare resa?

• Hur mycket tycker du att man behöver delta i en konferens för att moti-
vera resan? 

• Är det acceptabelt att jobba med annat när du är på konferens? 

• Hur bör reseräkningar från konferenser granskas och av vem?

• Hur tycker du att en chef som uppmärksammas på detta ska agera?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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40. Don’t shoot the messenger
Jörgen är handläggare på ett fakultetskansli. Han ska ofta verkställa beslut 
som tagits av någon högre upp i organisationen. Dessa beslut orsakar ibland 
missnöje bland medarbetare och prefekter vid fakultetens institutioner och 
Jörgen får ta emot mycket kritik och frustration. Han känner sig då orättvist 
behandlad. Han upplever att han får skulden för regler som andra beslutat 
och får höra att han inte är serviceminded, när han bara gör sitt jobb. Han 
kan heller inte försvara sig, då det ju är hans uppgift att vidarebefordra 
beslut och vara lojal med dessa, även om han ibland själv tycker att de är 
felaktiga. 

Jörgen känner sig klämd mellan att vara lojal mot ledningens beslut och 
åtgärder och att tillgodose institutionernas behov och förväntningar, en  
ekvation som aldrig verkar gå ihop.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen?

• Har du varit med om något liknande?  

• Hur kan Jörgen hantera utmaningarna i sin situation?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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41. Det är ju billigare att köpa på stan!
Peter är chef för en enhet och vill köpa en ny soffa till personalrummet. Den 
gamla är sliten och fläckig. Han hittar en fin och robust soffa för ett bra pris 
på en lokal möbelaffär. När han kollar med Upphandlingsenheten finns dock 
den affären inte upphandlad utan Peter hänvisas i stället till de upphandlade 
företag som säljer kontorsmöbler. De soffor som det företaget säljer är betyd-
ligt dyrare än den soffa som Peter hittat. Peter blir upprörd och ifrågasätter 
vad hans enhet och universitetet tjänar på att köpa en mycket dyrare vara. 

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen?

• Ibland kan befintliga regler upplevas kontraproduktiva, hur tycker du att 
Peter bör agera?

• Hur bör upphandlaren agera?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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42. Universitetet – ett riktigt skitställe!
De senaste åren har tonen på sociala medier blivit allt råare. Även univer-
sitetsanställda dras med och uttrycker sig drastiskt och nedvärderande om 
kolleger, konkurrenter eller andra samhällsinstitutioner. I ett exempel från 
Twitter utpekade en medarbetare universitetet som ett skitställe och fort-
satte: ”Det spelar ingen roll hur många som går in i väggen eller ger upp och 
slutar så länge målen nås”. 
En annan medarbetare hängde på Facebook ut sina kollegor och chefer med 
titlar och beskrev dem som maktfullkomliga och värdelösa nollor som sit-
ter på sina feta arslen och ljuger och kränker andra medan skattebetalarna 
betalar notan. 

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen?

• Har vi som universitetsanställda rätt att uttala oss hur som helst om var-
andra när vi känner oss orättvist behandlade?

• Hur bör cheferna på institutionen bemöta den här typen av inlägg på 
sociala medier?

• Uppträder du som universitetsanställd eller privatperson om du uttalar 
dig om din arbetsplats och dina kollegor på sociala medier?

• Skiljer sig vad som är lämpligt att ägna sig åt på sociala medier beroende 
på vilken roll eller titel du har?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas? 
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43. Forskaren Anneli syns ofta i media
Anneli är en framgångsrik forskare som ofta syns i media. Hon är sympatisk 
och pedagogisk och har förmågan att nå ut i etermedia. Hon är även aktiv på 
sociala medier och har ett Instagramkonto där hon postar det senaste om sin 
forskning. På så sätt har hon lyckats nå ut med sina forskningsresultat till 
stora målgrupper. Det har också gjort henne populär bland journalister.

Den senaste tiden har hon därför blivit tillfrågad om allt från klimatför-
ändringar till äldrevård, områden som hon inte forskar om. När det gäller 
äldrevård berättade hon om sina erfarenheter av att hennes åldriga och 
skröpliga föräldrar inte fått relevant vård. Även då blev hon refererad till som 
forskare. Nu har hon blivit kritiserad av kollegor som tycker att hon blandar 
ihop sina roller som forskare och privatperson. 

Diskussionsfrågor 
• Fri åsiktsbildning är av intresse då forskare deltar i en allmän samhällsde-

batt. Alla anställda har rätt att uttrycka sina åsikter som privatpersoner. 
Men var går gränsen mellan att vara forskare eller tjänsteman vid ett 
universitet och privatperson?

• Vilka problem kan uppstå när 
 – forskare yttrar sig inom andra områden än de som de forskar inom?
 – forskare är politiker och forskare samtidigt?
 – forskare driver eller har intressen i företag eller andra organisationer?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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44.  Allmänhetens intresse ger hög arbetsbelastning
En institution bedriver forskning som berör minoritetsgrupper i Sverige. Då 
institutionen är en av få med denna inriktning bland de svenska lärosätena, 
får de många frågor från såväl andra forskare som allmänheten. Frågorna 
kan vara allt från väldigt smala och specifika till väldigt vida och generella. 
Medarbetarna vid institutionen försöker att alltid svara på frågor som är 
relevanta ur verksamhetens synvinkel och övriga frågor leder de vidare till 
andra samhällsinstanser. För vissa typer av frågor är detta enkelt medan det 
för andra kan krävas en hel del utredningsarbete. 

De senaste åren har allmänhetens och medias intresse för minoritets-
frågorna ökat, och även om institutionen vill uppmuntra intresset, tar det 
allt för mycket tid från den övriga verksamheten. Medarbetarna känner sig 
otillräckliga och undrar hur de ska prioritera.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen?

• Hur bör medarbetarna prioritera?

• Skulle institutionen kunna ta betalt och i så fall när och hur?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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45. Fruktbar samverkan?
En forskargrupp har fått ett uppdrag av en framgångsrik svensk koncern. 
Uppdraget innebär ett stort tillskott av resurser under flera år. Forskarna 
erbjuds även arbetsplatser på ett av koncernens kontor och bjuds in till olika 
aktiviteter som anordnas för medarbetarna. Ett nära och fruktbart samarbete 
mellan forskarna och de interna utvecklingsledarna växer fram, och det visar 
sig även att de har många gemensamma intressen vid sidan av jobbet. 

Nu har första året gått och resultatet av etapp ett ska redovisas för kon-
cernledningen. Efter presentationen säger den högsta chefen att han tycker 
att de dragit felaktiga slutsatser och är onödigt kritiska. Han hotar att dra in 
forskningsbidraget om de inte omvärderar resultatet.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen? 

• Hur tror du att forskarnas objektivitet påverkas i den här situationen?

• Hur tycker du forskarna ska agera i den uppkomna situationen?

• Hur kan vi förebygga liknande situationer? 

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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46. Medarbetare tipsar media
Hasse är registrator och bästa vän med Jonas som är journalist på den lokala 
dagstidningen. Som registrator får Hasse ta del av mycket information som 
inte alltid media vet existerar, trots att de ofta letar nyheter i diariet. 

På en av institutionerna vid universitet pågår sedan en tid en infekterad 
arbetskonflikt som involverar många av medarbetarna och en extern kon-
sult får i uppdrag att göra en arbetsmiljöutredning. När experten skickar in 
resultatet av utredningen tar Hasse kontakt med sin vän på tidningen och 
berättar att utredningen nu finns som allmän handling. Vännen begär genast 
ut handlingen och nyheten publiceras i tidningen dagen efter. 

Alla i fakultetsledningen blir tagna på sängen. De har bjudit in alla med-
arbetare till ett informationsmöte dagen efter för att presentera resultatet 
av utredningen och de åtgärder de planerar att genomföra. De inser nu att 
konflikten på institutionen allvarligt kommer att förvärras när medarbetarna 
fått ta del av innehållet i utredningen via tidningen i stället för vid informa-
tionsmötet.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen?

• Vilka kan vara drivkrafterna bakom Hasses agerande?

• Kan det ibland vara moraliskt försvarbart att dölja interna dokument om 
missförhållanden för media, eller är det alltid förkastligt?

• Yttrandefrihet och meddelarskydd gäller alla. Bör vi ändå förvänta oss 
större lojalitet av vissa yrkesgrupper, till exempel registrator, jurister, per-
sonalspecialister och liknande?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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47. Sågad vid fotknölarna
Petra är en erfaren handläggare på ett fakultetskansli. Hon har fått förtroen-
det att driva ett fakultetsövergripande projekt och ska nu presentera resulta-
tet av den första etappen för fakultetens ledningsgrupp. Ledningsgruppen är 
mycket positiv till presentationen, resultatet och slutsatserna och har inget 
att invända. Ingrid som är en av medlemmarna i ledningsgruppen är dock 
inte närvarande vid mötet.

Nästa steg är att göra samma presentation för fakultetsnämnden, där 
många inflytelserika professorer ingår. När Petra avslutat sin presentation 
begär Ingrid ordet. Hon är mycket kritisk till så väl presentationen som 
resultatet och slutsatserna och framför sina synpunkter på ett sätt som Petra 
upplever som både nedlåtande och respektlöst.

Ingen av de övriga medlemmarna i fakultetens ledningsgrupp som tidigare 
varit positiva kommer till Petras försvar eller säger något om att de tidigare 
gett Petra tummen upp.

Petra går ifrån mötet och känner sig misslyckad och nedvärderad och har 
dessutom tappat lusten att fortsätta att driva projektet.

Diskussionsfrågor 
• Vad ser du som problematiskt i den här situationen?

• Vilka medvetna och omedvetna värderingar upplever du att mötet präg-
las av?

• Anser du att administrativa medarbetare behandlas med lika mycket 
respekt som akademiska medarbetare?

• Finns det något som Petra hade kunnat göra – före, under eller efter 
mötet?

• Vilka värdegrundsprinciper utmanas?
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Översikt dilemman
Rubrik Sida Vilken princip utmanas?

Demo-
krati

Lega-
litet

Objek-
tivitet

Fri 
åsikts-

bildning

Allas 
lika 

värde

Effekti-
vitet och 
service

FORSKNINGSMILJÖN 9

1. Forskare och politiskt engagerad 9 x x

2. Barn mår bäst hemma med sina
föräldrar

10 x x

3. Forskare och aktivist 11 x x

4. En spännande affärsidé 12 x x

5. Misstankar om forskningsfusk 13 x x

UNDERVISNINGSMILJÖN 15

6. Protester mot kurslitteraturen 15 x x

7. Lärarstudenten med kontroversi-
ella värderingar

16 x x x

8. Sen anmälan 17 x x

9. Masterstudent med fördelar 18 x x x

10. Tonen på sociala medier 19 x x

11. Skitsnack på studentfesten 20 x x x

12. Student ifrågasätter betygssätt-
ning

22 x

13. Den öppna högskolan eller det
elitistiska universitetet?

23 x x

14. Studenten med en diagnos 24 x x

RELATIONER 25

15. Vill du vara min referent? 25 x x

16. AfterWork med dålig eftersmak 26 x x

17. Vågar jag anmäla? 27 x x

18. Den generösa leverantören 28 x x

19. Högt i tak eller bristande respekt? 30 x x

20. En kul kväll med kollegorna 31 x

REKRYTERING 33

21. Alla känner alla 33 x x x

22. Pragmatism kontra lagar och reg-
ler

34 x x

23. Handplockade medarbetare 35 x x x

24. När man beordras att bryta mot
lagar och regler…

36 x x x

STÖD & SERVICE 37

25. Vad är viktigast att göra? 37 x x

26. Projektet hamnar i limbo 38 x x

27. När media vill ha ut ”alla” uppgifter 39 x x x

x
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Rubrik Sida Vilken princip utmanas?
Demo-
krati

Lega-
litet

Objek-
tivitet

Fri 
åsikts-

bildning

Allas 
lika 

värde

Effekti-
vitet och 
service

ARBETSMILJÖ 41

28. Har endast meriterade akademiker
rätt till inflytande?

41 x x

29. Vems arbetsmiljö är viktigast? 42 x x x

30. Bara hälften dök upp… 43 x x x

31. Forskaren som inte behöver följa
regler

44 x x x

LIKA VILLKOR/TRAKASSERIER 45

32. Nu ska de jävlarna ut ur Sverige 45 x x x

33. Att synas eller inte synas på so-
ciala medier

46 x x

34. Studievägledaren som inte vill
träffa manliga studenter i enrum

47 x x

35. Lärare känner sig kränkt 48 x x

36. Kränkningar i klassrummet 49 x x x

MYNDIGHETSUTÖVNING 51

37. Det stora IT-eventet 51 x x

38. Gräddfil för höjdare? 52 x x x

39. Den internationella konferensen 53 x x

40. Don’t shoot the messenger 54 x x x

41. Det är ju billigare att köpa på stan! 55 x x

OMVÄRLDEN/SAMHÄLLET 57

42. Universitetet – ett riktigt skitställe! 57 x x x

43. Forskaren som ofta syns i media 58 x x x

44. Allmänhetens intresse ger hög
arbetsbelastning

59 x x

45. Fruktbar samverkan? 60 x

46. Medarbetare tipsar media 61 x x x

47. Sågad vid fotknölarna 62 x x



DILEMMAN I VARDAGEN
Värdegrundsarbete i praktiken  

vid Umeå universitet

Som statligt anställd vid Umeå universitet ska du i 
det dagliga arbetet följa de lagar och regler samt den 
statliga värdegrund som styr vår verksamhet. Men de 
olika principerna kan ibland hamna i konflikt med 
varandra och hur ska du då agera? Rättssäkert eller 
effektivt? Hur rimmar objektivitet med fri åsiktsbild
ning? Vad kan och bör du som statsanställd uttala 
offentligt? Den här sortens konflikter måste var och 
en av oss ta ställning till och lösa i vardagen. 

I den här boken beskrivs hur vi på Umeå universitet 
kan förhålla oss till den statliga värdegrunden. Du  
hittar 47 olika dilemman att diskutera vid arbetsplats
träffar och planeringsdagar. Till varje dilemma finns 
olika frågeställningar att utgå ifrån. Genom regel
bundna dialoger om värde grunden, kan vi förhopp
ningsvis utveckla förmågan att hantera dilemman  
när de uppstår i verkligheten. 

Den statliga värdegrunden
Den statliga värdegrunden formule-
rades år 2013. Den är gemensam för 
alla statsanställda och bygger på sex 
rättsliga principer:

1. Demokrati 
Vi arbetar på medborgarnas upp-
drag och genomför riksdagens 
och regeringens beslut.

2. Legalitet 
Det vi gör måste ha stöd i lag och 
vi känner till och följer de lagar 
som gäller för verksamheten.

3. Objektivitet 
Vi är sakliga och opartiska och 
behandlar lika fall lika. Vi tar inte 
emot mutor.

4. Fri åsiktsbildning
Öppenhet och yttrandefrihet är 
grundpelare i demokratin och alla 
har som grundregel rätt till insyn 
i det myndigheterna gör. Medar-
betare har rätt att berätta om det 
som händer på myndigheten med 
undantag för det som omfattas 
av sekretess.

5. Respekt för lika värde, frihet 
och värdighet 
Vi behandlar alla människor lika 
och med respekt.

6. Effektivitet och service 
Vi ger medborgarna rätt och be-
griplig information så snabbt som 
möjligt. Vi arbetar effektivt och 
hushållar med resurserna.
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