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Vilka komplimanger  
är okej på jobbet?

”Åh, vad snygg du är i håret.” 
”Vilken snygg rumpa du får i de där jeansen!” 
”Vad du är snygg och sexig idag! Är det något speciellt du ska 
göra?” 
”Vilka snyggingar som jobbar här!” 
”Den där färgen klär verkligen dig.” 
”Supersnygg tröja! Den skulle ha varit ännu finare i en ljusare 
färg.” 
”Du levererade verkligen idag. Bra jobbat!” 
”Du har så fint hår, du borde verkligen inte ha den där frisy-
ren.” 
”Vad snygg du har blivit nu när du har gått ner i vikt.” 
”Hade jag inte varit gift hade jag bjudit ut dig på en dejt.” 
”Du har så fina ögon. Det är många med din bakgrund som 
har det.” 
”Ditt hår ser så härligt ut. Får jag känna på det?” 
”Du är väldigt söt när du pratar, det märks verkligen att du 
brinner för det här.”

Diskussionsfrågor 
• Vad tycker du om kommentarerna? Vilka är lämpli-

ga och vilka är olämpliga? 
• Spelar det någon roll vem som har fått eller sagt 

kommentarerna? Hur påverkar kön, ålder, sexuell 
läggning eller position?

What compliments  
are in order at work?

“Wow, your hair looks great.” 
“Your bum really looks good in those jeans.” 
“You’re looking hot and sexy today. Have you got any special 
plans?” 
“We’ve got some really hot foxes working here.”
“That colour really suits you.” 
“What a nice top! It’d have been even nicer in a lighter shade.” 
“You really delivered today. Well done!” 
“Your hair is so nice that you really shouldn’t wear that hair-
style.” 
“You’re so good looking now since you lost all that weight.” 
“If you hadn’t been married, I’d have asked you out on a date.” 
“I like your lovely eyes. A lot of people with your background 
have lovely eyes.” 
“Your hair looks great. Can I touch it?” 
“You look very cute when you speak, I can tell that you’re 
passionate about this.”

Subjects for discussion 
• What do you think about the comments? Which 

ones are appropriate and which ones are inappro-
priate? 

• Does it matter who says or receives the com-
ments? What influence does gender, age, sexuality 
and rank have?

Vad är en värdegrund?
Värdegrunden är en gemensam etisk plattform 

för det dagliga arbetet vid Umeå universitet 
som ger ett gemensamt förhållningssätt och 

vägledning för hur vi ska bemöta  
varandra och andra.

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 demo-
kratin 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 möjligt. Vi arbetar så effektivt som 
möjligt och hushållar med resurserna.

Scan the code to get to the working material 
about the common basic values on Aurora

Scanna koden till vänster, så kommer du  
direkt till sidan med arbetsmaterial om  
värdegrund på Aurora.
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En kul kväll  
med kollegerna

Anna är ny på jobbet och hänger naturligtvis med på den 
trevliga personalfest 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 arbets-
uppgifter 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 företeelsen 
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? 

A fun evening  
with colleagues 

Anna is new on the job and naturally attends the nice staff 
party that her colleagues invite her to at Universitetsklub-
ben. She thinks it fun to finally be at a workplace that likes 
to have a nice time together and takes care of the staff. 
Anna’s previous experience of working in a public organisa-
tion was that the work duties were fun but the environment 
was quite reserved. When her new bosses are dancing and 
singing clever songs about this and that, she cannot resist 
the temptation to film the unusual phenomenon and post it 
with a happy comment on Instagram.  

Subjects for discussion 
• What do you think is problematic in this situation? 
• What posts connected to work do you think are 

okay to put out on social media? 
• What basic value principles are being challenged?
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Bara hälften dök upp... 
Ledningen för en institution har bjudit in alla medarbetare 
till en längre arbetsplatsträff för att diskutera institutionsge-
mensamma mål och aktiviteter. Inbjudan har i god tid gått 
ut både muntligt och skriftligt där ledningen uppmanat alla 
att delta och informerat om att de har avsatt institutions-
gemensam tid i bemanningsplaneringen. När mötet börjar 
ser ledningen till sin stora besvikelse att bara cirka hälften 
av medarbetarna dykt upp. 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 samman-
trädesrummet. ”Om jag inte dök upp, så skulle jag förmodli-
gen 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 verksamhet-
ens gemensamma mål? 

• Hur bör ledningen agera tycker du? 
• Vilka värdegrundsprinciper utmanas? 

Only half showed up…
The management of a department has invited all employees 
to an extended workplace meeting to discuss goals and 
activities relating to the entire department. The invitation 
has been sent out in good time, both orally and in writing, 
whereby the management has encouraged everyone to 
take part and has indicated that they have allocated de-
partmentwide time in the staffing plan. When the meeting 
starts, the management is very disappointed to see that 
only half of the employees have turned up. A few have given 
valid reasons, but most have neither notified management 
of their absence nor given a reason for it. 

“How is it that Johanna and Michel are never at our me-
etings?” wonders Maude, one of the employees who was at 
the meeting, while leaving the meeting room. “If I didn’t turn 
up I’d probably get an earful, but I guess they don’t...” 

Subjects for discussion 
• What do you think is problematic in this situation? 
• Can the management of a department require that 

all employees prioritise taking part in work that 
concerns the common goals for the organisation? 

• How do you think the management should act? 
• What basic value principles do you think are being 

challenged in this dilemma? 
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