DILEMMAN I VARDAGEN
Värdegrundsarbete i praktiken
vid Umeå universitet
Som statligt anställd vid Umeå universitet
ska du i det dagliga arbetet följa de rättsliga
principer och 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 åsiktsbildning? 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.

Under de senaste två åren har universitetets medarbetare involverats i diskussioner om den statliga
värdegrunden. Institutioner och enheter har fått bidra
med exempel på dilemman som kan uppstå när olika
intressen, principer och värderingar krockar med
varandra. Arbetet har resulterat i boken Dilemman i
vardagen – Värdegrundsarbete i praktiken vid Umeå
universitet där du kan läsa om den statliga värdegrunden och hur den konkretiseras på Umeå universitet.
Boken innehåller 47 dilemman att diskutera vid arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Varje institution
eller enhet har fått en bok. Boken kan även beställas i
en engelsk version. Mer information och tips om hur
samtal om dilemman kan genomföras hittar du på
Aurora.
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Varför är värdegrunden
viktig vid ett universitet?

En första aspekt handlar om regelefterlevnad. Vi är
en statlig myndighet som lyder under den statliga
värdegrundens principer likväl som under andra
högskolespecifika lagar och regler. Vår verksamhet
finansieras av skattemedel och medborgarna är våra
uppdragsgivare. Hur universitetets medarbetare och
studenter agerar påverkar skattebetalarnas förtroende
för vår verksamhet.
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En andra aspekt handlar om vår roll i samhället.
Universitetet kan och ska vara med och verka för att
demokratins idéer blir vägledande inom samhällets
alla områden och vara en aktiv kraft för att motverka
så kallad faktaresistens genom att förmedla ett kritiskt
granskande förhållningssätt.
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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.

Vad är en värdegrund?
En värdegrund är den samling normer eller värden
som utgör en gemensam etisk plattform för det dagliga
arbetet i en organisation. Syftet med en värdegrund är
att skapa ett gemensamt förhållningssätt och ge vägledning för hur medarbetarna i en organisation ska bemöta
varandra och andra.

Den statliga värdegrunden

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. Medarbetarna 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 möjligt. Vi arbetar effektivt och
hushållar med resurserna.
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Den statliga värdegrunden formulerades år 2013. Den
är gemensam för alla statsanställda och bygger på sex
rättsliga principer:

