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2 Direktiv 

Rektor har fattat beslut att Umeå universitet ska arbeta med värdegrundsfrågor. Utgångspunkt är 
statens värdegrund som kan sammanfattas i sex principer. Statlig verksamhet bedrivs av myndigheter 
med varierande uppdrag och verksamhet och innebörden av de angivna principerna kan därför behöva 
tolkas utifrån universitetets specifika förutsättningar. Avsikten är att ta fram en 
universitetsgemensam innebörd av den statliga värdegrunden samt ett arbetsmaterial där dessa 
värdegrundsprinciper utmanas i konkreta exempel från verksamheten. 

Ett värdegrundsarbete blir aldrig klart. Värdegrundsarbetet är en ständig process som ska genomsyra 
verksamheten över tid. Värdegrunden ska ge stöd till medarbetare och chefer i etiska dilemman och  
förhållningssätt i det dagliga arbetet.  

3 Beskrivning 

3.1 Syfte 

 
Syftet är; 
 
att formulera en universitetsgemensam innebörd av den statliga värdegrunden genom att relatera den 
statliga värdegrunden till vår verklighet vid Umeå universitet och vår akademiska kontext. 
 
att skapa ett arbetsmaterial om värdegrund och värdegrundsarbete där värdegrundsprinciperna 
utmanas i konkreta exempel från verksamheten. 
 
att kommunicera värdegrunden till alla medarbetare. 
 
att Umeå universitets värdegrund ska stödja alla medarbetare och chefer i såväl beslut som vardagliga 
handlingar och särskilt i etiska dilemman samt vara en manifestation för omvärlden av vad Umeå 
universitets står för.   
 
att värdegrunden ska vara en grund för arbetet med en ny strategisk plan 

3.1.1 Redogörelse för förankring i kärnverksamheten 
Arbetet tog sin början vid chefs- och ledarträffen den 21 april 2017. Hösten 2017 involverades alla 
institutioner och enheter då varje chef fick i uppgift att med sina medarbetare diskutera de sex 
principerna i den statliga värdegrunden i relation till sin verksamhet och lyfta fram minst fyra exempel 
på konkreta situationer per verksamhet (problem, konflikter, dilemman) när dessa principer kan 
komma att utmanas.  

Vid  de fördjupade fakultetsdialogerna under hösten 2017 presenterades och diskuterades det 
pågående värdegrundsarbetet och formerna för fortsatt arbete.   
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3.2 Bakgrund 

Värdegrundsdelegationen i Regeringskansliet har under åren 2013-2016 till uppgift att främja och 
stärka värdegrundsarbetet i statsförvaltningen. 2013 publicerades en uppdatering av ”Den 
gemensamma värdegrunden för statsanställda”. Skriften ska utgöra ett stöd för de statsanställda i 
arbetet att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och 
rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet. 1 

Umeå universitets värdegrundsarbete ska bidra till att uppfylla regeringens delmål att de 
statsanställda ska ha kunskap om och förståelse för de grundläggande värdena i statsförvaltningen.. 
Den statliga värdegrunden är formulerad på en övergripande nivå. Därför är det viktigt att 
myndigheterna konkretiserar vad principerna innebär för dem så att chefer och medarbetare får 
vägledning i hur de ska agera. 

I Värdegrundsdelegationens uppdrag ingår även att främja en kultur inom myndigheterna som 
motverkar korruption. Skriften ”En kultur som motverkar korruption” togs fram november 2014 med 
syftet att stimulera myndighetschefer och chefer på olika nivåer att utveckla och underhålla en sådan 
kultur. 2 

Aktuellt är även SOU utredningen om ”Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i 
forskning”, som särskilt berör universitetens arbete med kultur, etik och moral. Vi som universitet 
behöver förhålla oss till hur vi skapar en akademisk kultur där medarbetare tar ansvar för sina 
handlingar och håller en hög etik och moral i forskning och utbildning. 3 

#Metoo kampanjen och Akademiuppropethar tydliggjort behovet av att arbeta med värdegrunds- och 
lika villkorsfrågor. Risken för kränkningar och trakasserier ökar när många befinner sig i 
beroendeställning. I universitetsvärlden förekommer flertalet beroendeställningar; studenter 
gentemot sina lärare, doktorander gentemot sina handledare och medarbetare gentemot sina chefer. 4 

3.2.1 Konkretisera principerna och träna upp den etiska kompetensen 
Värdegrundsprinciperna är allmänna och behöver konkretiseras och diskuteras för att kunna omsättas 
till praktiska handlingar. Principerna står också ibland i konflikt med varandra och var och en av oss 
måste hantera olika dilemman som uppstår. För att kunna omsätta principerna i värdegrunden till 
praktiska handlingar är det nödvändigt med etisk kompetens. Den etiska kompetensen gör att vi kan 
hantera moraliskt svåra situationer på ett bra sätt. Ett sätt att träna den etiska kompetensen är 
genom dilemmadiskussioner.  

Under hösten 2017 påbörjades arbetet vid Umeå universitet med att göra den statliga värdegrunden 
känd för samtliga medarbetare.  Cheferna vid alla institutioner och enheter fick i uppdrag att på 

                                                             

1  http://www.vardegrundsdelegationen.se/publikationer/skriften-den-gemensamma-vardegrunden-for-de-statsanstallda/ 
http://www.statskontoret.se/forvaltningskultur  
2 http://www.regeringen.se/49bb4b/contentassets/14702dc91f1d40baa171532b7ac12cdf/en-kultur-som-motverkar-korruption-
s2014.024 
3 http://www.regeringen.se/492592/contentassets/46a7272d865d4aeda2a8c7ec725416e2/ny-ordning-for-att-framja-god-sed-
och-hantera-oredlighet-i-forskning-sou-201710.pdf 
4 https://www.blogg.umu.se/ledningsbloggen/integodkant/ 
https://www.genus.se/notis/akademin-metoo/ 

http://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/dilemman/
http://www.regeringen.se/49bb4b/contentassets/6959b6f516cd4858809171403f85f48e/common-basic-values-for-central-government-employees--a-summary-s2014.021
https://www.blogg.umu.se/ledningsbloggen/integodkant/
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arbetsplatsträffar (APT), personaldagar eller liknande ge kunskap om den statliga värdegrunden, 
genom att diskutera, problematisera och reflektera över värdegrunden samt inventera problem, 
dilemman och situationer där en gemensam värdegrund är särskilt viktig som stöd och vägledning.  

Arbetet har pågått under höstterminen 2017 och har resulterat i att varje institution/enhet utifrån de 
sex principerna lyft fram minst fyra exempel på konkreta situationer i sin verksamhet (problem, 
konflikter, dilemman) där principerna kan komma att utmanas. Fakulteterna och förvaltningen har 
sammanställt materialet och sedan skickat det vidare till projektledaren för värdegrundsarbetet. 
Datum för detta var satt till senast den 12 januari 2018.  

3.3 Projektmål 
Projektets mål är att formulera en gemensam värdegrund för Umeå universitet som tydligt 
genomsyrar hela verksamheten samt att etablera en process för värdegrundsarbetet som skapar hög 
delaktighet och involverar medarbetena på alla nivåer. 

 

3.4 Framgångsfaktorer för att nå målen 

Universitetsledningens, fakultetsledningars och enskilda chefers egen efterlevnad av värdegrunden 
och deras stöd och engagemang för värdegrundsarbetet. Att vara en förebild är viktigt. 

Effektmål 

Att den gemensamma statliga värdegrunden är känd i hela organisationen.  

Att de sex principerna har definierats och tolkats utifrån universitetens specifika förutsättningar 
och akademiska kontext.  

Att medarbetarna  vid Umeå universitet har möjlighet att föra samtal runt värdegrunden med 
jämna mellanrum och träna på dilemmadiskussioner som ett naturligt inslag i verksamheten.  

Att  värdegrunden  upplevs som ett stöd i olika etiska dilemman och arbetssituationer. 

Produktmål 

Nr. Mål 

1. Den framtagna värdegrunden är en del av Umeå universitets strategiska plan 2020-xxxxxx 

2. UmU har ett unikt arbets-, diskussions-  och presentationsmaterial som används vid t.ex. 
introduktioner, planeringsdagar, APT, workshops och medarbetar-, chefs- och 
ledarutveckling.  
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Att få tillräckligt med tid och resurser för värdegrundsarbetet. Att implementera en värdegrund är ett 
förändringsarbete som tar tid och måste få ta tid. 

Medarbetarnas engagemang och delaktighet. Värdegrundens intention är att ord=handling, vilket 
innebär att reflektera över om det man uttrycker i ord även åtföljs av relevanta beteenden som 
stämmer överens med vår värdegrund. 

3.5 Avgränsning 

En önskad  fortsättning av värdegrundsarbetet är att ta fram en ”Medarbetarskapsutbildning” i någon 
form, som innehåller bl a värdegrund. Detta förslag omfattas inte av denna projektplan.  

Att revidera styrdokument utifrån den nya värdegrunden är en viktig del av implementeringen: Vilka 
styrdokument har vi som anses beskriva vår värdegrund som t.ex. lika villkor, arbetsmiljöpolicy, etiska 
riktlinjer? Ett arbeta med att inventera och revidera dessa och andra styrdokument behövs så att de 
inte står i konflikt med värdegrunden. Hur hänger olika styrdokument ihop? Bör t. ex. lönekriterier 
kopplas till värdegrund och visionsdokument? Hur tas värdegrunden med när nya styrdokument 
jobbas fram? Denna del omfattas inte av denna projektplan. 

4 Organisation 

4.1 Beskrivning av ansvar 

Enligt beslutat regelverk och Umeå universitets projektmodell. För ansvarsfördelningen mellan 
uppdragsgivare, styrgrupp och projektledare se Regler för universitetsgemensamma projekt och 
uppdrag dnr: 100-733-10. 

4.1.1 Uppföljning 

Generell uppföljning 
Planeringsenheten ansvarar för uppföljning av projektet årligen, i februari månad.  

Uppdragsgivarens och styrgruppens uppföljning 
Det åligger respektive projekts uppdragsgivare och eventuell styrgrupp att i dialoger med projektledare 
och vid interna mötesfora inom projekten mer specifikt följa upp genomförandet av projektet (inkl 
milstolpar). Uppdragsgivaren ska vid dessa möten ge projekten ytterligare anvisningar och direktiv. Om 
projektet inte klarar av att nå uppsatta mål har uppdragsgivaren och eventuell styrgrupp ett särskilt 
ansvar att vidta åtgärder så att detta kan ske. 

Övrigt 
Om projektet innehåller IT ska alltid IT-chefen involveras. I de fall där studenter berörs av projektet bör 
det övervägas om de ska finnas med i projektorganisationen. För ytterligare information om 
uppföljningsprocessen se Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag dnr: 100-733-10 
och www.fokus.umu.se  

http://www.anstalld.umu.se/digitalAssets/39/39567_regler-fr-universitetsgemensamma-projekt-och-uppdrag.pdf
http://www.anstalld.umu.se/digitalAssets/39/39567_regler-fr-universitetsgemensamma-projekt-och-uppdrag.pdf
http://www.anstalld.umu.se/digitalAssets/39/39567_regler-fr-universitetsgemensamma-projekt-och-uppdrag.pdf
http://www.fokus.umu.se/
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4.2 Bemanning 

4.2.1 Uppdragsgivare 
 

Namn Hans Adolfsson 

Funktion/motsv Rektor 

E-post hans.adolfsson@umu.se 

Telefon 090-786 53 50 

 

4.2.2 Styrgrupp 
 

Projektet har en styrgrupp 
 Ja 
 Nej 

Namn Org.enhet/motsv Funktion/motsv 

Hans Adolfsson Universitetsledningen Ordförande 

Katrine Riklund Universitetsledningen Prorektor 

Dieter Müller Universitetsledningen Vice rektor 

Heidi Hansson Universitetsledningen Vice rektor 

Caroline Sjöberg Universitetsledningen Universitetsdirektör 

Per Ragnarsson Universitetsledningen Biträdande universitetsdirektör 

 

4.2.3 Projektledare 
 

Namn Anna Mothander 
Personalenheten 

E-post anna.mothander@umu.se 
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Telefon 090-786 66 78, 070-270 73 65 

CAS anmo0104 

 

4.2.4 Projektgrupp 

Projektet kommer att ha en projektgrupp/arbetsgrupp 
 Ja 
 Nej 

En projektgrupp/arbetsgrupp är planerad att tillsättas under februari 2018 med förslagsvis 
representanter för lika villkor, juridik, kommunikation, verksamhetsföreträdare, minst en prefekt, en 
kanslichef samt företrädare för UPL.  

Projektgruppen ska tillsammans med projektledaren bidra både som bollplank och som stöd i arbetet 
med att formulera värdegrund, utveckla material och planera och genomföra de olika delarna i 
projektet. Arbetsgruppen ska även vara behjälplig med att bearbeta det inkomna materialet och 
utifrån olika kompetenser hantera frågeställningar om bl a  juridik, lika villkor, kommunikation och 
verksamhet. 

Från Kommunikationsenheten är Ulrika Bergfors utsedd att ingå i projektgruppen samt stödja 
projektet avseende kommunikationsplanering, intern kommunikation och kontakter med 
Inhousebyrån.  

4.2.5 Referensgrupp 

Projektet har en referensgrupp 
 Ja 
 Nej 

Avstämningar kommer ske i reguljära grupperingar som te x ledningsråd, CSG och RADON. 

5 Genomförande 

5.1 Tidplan 

Start: 2018-01-08 
Avslut: 2019-12-31 
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5.2 Beslutspunkter 

BP Beskrivning Datum 

BP1 Rektor fastställer projektplanen 2018-04-17 

BP2 Rektor fastställer slutrapporten 2019-12-31 

5.3 Etapper 

 

Nr Beskrivning Start Avslut 

1 Arbetet inleddes hösten 2017 med att involvera alla medarbetare 
och chefer. Cheferna vid alla institutioner och enheter fick i 
uppdrag att på APT, personaldagar eller liknade ge kunskap om 
den statliga värdegrunden, genom att diskutera, problematisera 
och reflektera över värdegrunden och inventera/diskutera i vilka 
situationer där den statliga värdegrunden kan ge stöd och 
vägledning. Arbetet resulterade i att varje institution/enhet utifrån 
diskussionerna lyfte fram minst fyra exempel på konkreta 
situationer i sin verksamhet (problem, konflikter, dilemman) när 
de sex principerna kan komma att utmanas. Chefen ansvarade för 
att detta blev nedskrivet och skickat till fakulteten/förvaltningen 
för sammanställning. Fakulteterna/förvaltningen skickade sedan 
sammanställningarna vidare till Personalenheten/projektledaren 
till den 12 januari 2018. Det inskickade materialet kommer ligga 
till grund för produktionen av arbets- och diskussionsmaterial. 

2017-08-14 2018-01-12 

2 Projektledaren planerar genomförandet i form av aktiviteter, 
tidplan, budget, kommunikationsplan m.m. 
Projektuppdrag och projektplan fastställs av rektor  

2018-01-08 2018-04-17 

3 Tillsätta en arbetsgrupp och komma överens om arbetssätt och 
fördelning av arbetet 
Syfte: För att bearbeta det inkomna materialet och utifrån olika 
kompetenser hantera frågeställningar inom juridik, lika villkor, 
kommunikation, verksamhet och chefskap. 

2018-02-16 2018-04-17 

4 Skapa en webbsida för värdegrund vid UmU 
Syfte: Kommunicera vad som är gjort och vad som ska göras och 
ha en plats för värdegrundsmaterial och annat inom området 

2018-01-20 2018-04-17 

5 Producera ett UmU unikt arbets-, diskussions-  och 
presentationsmaterial.  Projektgruppen ska bearbeta, redigera och 
utarbeta värdegrundsmaterialet med hjälp av de texter, dilemman 
och fallbeskrivningar, som arbetades fram under hösten 2017 på 
alla institutioner och enheter.  

2018-04-23 2019-03-31 
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Materialet är tänkt att användas av chefer och anställda vid Umeå 
universitet i det fortsatta värdegrundsarbetet t ex vid; 

• Introduktioner och introduktionsdagar 
• APT 
• Planeringsdagar 
• Workshops 
• Chefs- och ledarutveckling 
• Medarbetarutveckling 

 
Syftet är att genom detta ge medarbetarna vid Umeå universitet 
möjlighet att föra samtal om värdegrunden med jämna mellanrum 
och träna på dilemmadiskussioner som ett naturligt inslag i 
verksamheten.  Målet är att medarbetarna har värdegrunden så 
levande att den fungerar intuitivt i olika arbetssituationer. 
 
Följande planerar vi att producera och/eller översätta till 
engelska; 

• Webbplats för värdegrunden på Aurora (översättning 
engelska) 

• UmU unik värdegrundsbok med fallbeskrivningar och 
dilemman och förslag på arbetssätt på svenska och 
engelska. Boken kommer ha ca 100 sidor, mjukpärm, med 
illustrationer och foton. Trycks upp i 500 ex på svenska 
och 200 ex på engelska. Detta bygger på att varje chef får 
ett ex och varje institution/enhet får ett ex. Om fler ex 
önskas tillkommer ytterligare kostnader.  

• Värdegrundsfolder på svenska och engelska 
(+översättningskostnader) Foldern består av ca 8 sidor, 
illustrationer, färg. Trycks upp i 4000 ex på svenska, 1000 
ex på engelska till alla anställda. 

• Värdegrundskortlek på svenska och engelska 
(+översättningskostnader). Kortleken består av ca 50 
kort. Trycks upp i 100 ex på svenska och 50 ex på 
engelska. Dessa kan lånas ut till enheter som vill använda 
dessa.  

• Bordsryttare med fallstudier, spiralrygg, ca 15 sidor, 
hållbart papper, ev illustrationer. Trycks i 100 ex på 
svenska. Kan lånas ut till enheterna vid behov.   

• Kortfilmer ca 3-5 min, med fallstudier/dilemman om 
värdegrund på svenska med engelsk och svenska textning. 
Medverkande kommer vara medarbetare vid UmU. De 
färdiga filmerna levereras på UmU Play eller Vimeo och 
UmU får alla rättigheter till filmen. Förslag att producera 
fem filmer med värdegrund som tema. 
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• Handledningsmaterial  för 

processledaren/samtalsledaren, digital version på svenska 
(om även engelsk variant tillkommer kostnader för 
översättning, ej medräknat)  

6 Formulera en universitetsgemensam innebörd av den statliga 
värdegrunden genom att relatera den statliga värdegrunden till 
vår verklighet vid Umeå universitet och vår akademiska kontext. 
Tanken är att denna sedan kan bli en del av Umeå universitets 
strategiska plan.  
 
De sex värdegrundsprinciperna är allmänna och står ibland i 
konflikt med varandra. De behöver därför konkretiseras, 
diskuteras och anpassas för verkligheten vid UmU. Hur kan de 
akademiska värdena kopplas till de sex principerna i den statliga 
värdegrunden? Hur kan vi förtydliga och vidareutveckla de sex 
principerna så att de blir ännu mer relevanta och anpassade till 
vår verklighet vid Umeå universitet? 

 Syfte: Att Umeå universitets värdegrund ska stödja alla 
medarbetare och chefer i såväl beslut som vardagliga handlingar 
och särskilt i etiska dilemman samt vara en manifestation av vad 
Umeå universitets står för internt och för omvärlden. 

2018-04-23 2019-03-31 

6 Implementera och kommunicera värdegrundsmaterialet och den 
universitetsgemensamma UmU värdegrunden. 
 
Planera implementering av den nya värdegrunden och lansera de 
arbetsformer och det stödmaterial som utvecklats för ett 
långsiktigt och ständigt pågående arbete med värdegrunden. 
Planera aktiviteter, diskussioner, temadagar, interna utbildningar 
m.m.  

Medarbetarskapsutbildningar om värdegrund är en idé, men 
omfattas inte av denna projektplan.  

2019-03-31 2019-12-31 

7 Följa upp värdegrundsarbetet. Förslag att uppföljning sker i 
befintliga processer bl a genom 

• Fakultetsdialoger 
• Institutioner/enheter redovisar hur de genomfört sitt 

värdegrundsarbete i VB. 
• Mätning av värdegrundsarbetet i medarbetarenkäten. 

Första tillfället blir under våren 2018. Uppföljning av 
resultatet och ny mätning vid nästa medarbetarenkät. 

 

2019-09-01 2019-12-31 
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5.4 Milstolpar 

Nr Leverans Datum 

1 Webbplats på Aurora för värdegrundsarbetet. 2018-04-17 

2 Delar av det planerade värdegrundsmaterialet är producerat 2018-12-30 

3 Förslag på UmU värdegrund presenteras 2019-03-31 

4 Implementering av det producerade materialet är påbörjat 2019-03-31 

 

5.5 Resurser 

Funktion Namn Timmar 

Projektledare Anna Mothander ca 8- 10 
tim/vecka 

Kommunikatör Ulrika Bergfors Ca 5-8 tim/vecka 

Projektgrupp Förslag enligt bifogad lista, bilaga 1 

 

Fastställs på 
rektors 
beslutsmöte 
2018-04-17 

Ca 5-10 
tim/månad/person 

 

5.6 Beskriv kortfattat hur fördelningen av arbetet planeras inom projektet. 

Förutsättningen för att projektet ska kunna genomföras inom rimlig tid är en projektgrupp som 
tilldelas tid i form av timmar för projektarbetet och att en tilldelad resurs från 
Kommunikationsenheten finns. En uppskattad tidsåtgång för projektgruppen är möten ca 2 gg/månad 
ca 2-3 tim/gång, dessutom tid för att läsa in material och arbeta med materialet utanför mötestiden,  
mao ca 5-10 tim/månad/pers. Vid kontakt med de personer med läraranställning som föreslås ingå i 
projektgruppen poängteras att de behöver tidskompensation i sin bemanningsplanering för sitt 
deltagande i projektgruppen. Detta finns inte med i nuvarande driftsbudget.  

Projektet förutsätter även att tillräcklig tid tilldelas projektledaren för att kunna utföra uppdraget. Vid 
förändringar av ovanstående kommer även projektets tidplan och genomförande påverkas. 
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6 Ekonomi 

6.1 Ekonomihantering 

Godkända kostnader 
Godkända projektkostnader är kostnader som direkt går att hänföra till projektet, dvs tillkommande 
kostnader som inte existerade innan projektet startade. 

6.2 Budget projektkostnader 

 

 

Kommentarer till budgeten: 

Trycksaker, filmer och översättning till engelska utgör största delen av driftskostnaderna. Följande 
planerar vi att producera och/eller översätta till engelska; 

• Webbplats för värdegrunden på Aurora (översättning engelska) 
• UmU unik värdegrundsbok med fallbeskrivningar och dilemman och förslag på arbetssätt på 

svenska och engelska. (+översättningskostnader) 
• Värdegrundsfolder på svenska och engelska (+översättningskostnader) 
• Värdegrundskortlek på svenska och engelska (+översättningskostnader) 
• Bordsryttare med fallbeskrivningar  
• Kortfilmer med fallbeskrivningar/dilemman om värdegrund på svenska med engelsk och 

svenska text (+översättningskostnader) 
• Handledningsmaterial  för processledaren/samtalsledaren, digital version på svenska (om 

även engelsk variant tillkommer kostnader för översättning, ej medräknat)  
 

En stor del av driftskostnaderna är den produktion av material som Inhousebyrån kommer att 
producera.  

I driftskostnaderna är det inte inräknat eventuella arvoden för projektledaren och projektgruppen. 

Intäkter 2018 2019
Anslag 288 12 från rektors strategiska resurs
Bidrag 0 0
SUMMA 288 12

Kostnader 2018 2019
Personalkostnader 0 0 ingår i ord. arbetstid
Lokalkostnader 20 5
Övriga driftskostnader 268 7 fördelningen av driftskostnader kan komma att ändras mellan åren
Räntekostnader 0 0
Avskrivningar 0 0
SUMMA 288 12

SALDO 0 0
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Det är önskvärt att utöka budget med 26 tkr, för att vi ska kunna genomföra allt vi planerat. 

Inga specifika kostnader är inräknade för implementering i denna budget. Tillkommer kostnader för 
det, kan behov finnas att äska mer medel.  

Projektkontot kommer att skapas när/om projektet får grönt ljus 

6.3 Ansvarig projektekonom 

Projektekonom Hanna Karlsson, Personalenheten 

E-post hanna.karlsson@umu.se 

Telefon 090-786 55 83 

 

6.4 Projektkonton 

Projektkonton för kostnader 

Projektkonto 
(nr) 

Projektkonto 
(benämning) 

V-het 
(nr) 

År Summa 

7522XXXXX UmU Värdegrund 91 2018-
2019 

300 000 

   TOTALT 300 000 

 

Projektkonton för finansiering 

Projektkonto 
(nr) 

Projektkonto 
(benämning) 

V-
het 
(nr) 

Kontotyp År Summa 

710120100 Rektors 
strategiska 
resurs 

91  
Universitetsgemensamt 

 Inst/motsv finansiering 
 Extern finansiering 

2018-
2019 

300 000 

    TOTALT 300 000 
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7 Kalkyl över framtida driftskostnader 

Detta projekt är tidsbegränsat och har mest kostnader under 2018 enligt projektplanen med ett par 
tillkommande kostnader under 2019. Därför finns det inget fast månads- eller årsbelopp att sätta utan 
merparten av kostnaderna bokförs på 2018. Budget enligt sida 15. Nytryck kan komma att göras 
framöver eller om fler exemplar önskas av det producerade materialet, och då äskas pengar specifikt 
för det ändamålet. 

 



 

Rektor 
Hans Adolfsson 
 

PROJEKTPLAN 
2018-04-12 version 1.4 
Dnr: FS 2.9-201-18 

Sid 17 (24) 

 

8 Kommunikationsplan – Värdegrund för UmU - preliminär 

Huvudprocesser som behöver kommuniceras  

• Projektet/rektorsbeslutet – vad går det ut på och vad händer härnäst? 
• Värdegrunden för UmU när den finns formulerad 
• Hur man kan jobba med värdegrunden när den är formulerad och arbetsmaterialet framtaget. Obs!: En egen kommunikationsplan 

för hur arbetsmaterialet ska lanseras mot chefer och medarbetare behöver tas fram. Denna plan omfattar inte detta.  

Kommunikationskanaler 

• Webbsida på Aurora med frågor och svar. Webbsidan utökas efterhand med mer innehåll allteftersom arbetet fortskrider. Allt 
informations- och arbetsmaterial finns också åtkomligt och nedladdningsbart via webbsidan. 

• Nyheter i Chefshandboken och ev. HR-nätverkets samarbetsyta. 
• Nyhetsbrevet Chefsnytt (red Camilla Bergvall) 
• Nyhetsbrevet Nyheter för anställda (red Camilla Bergvall) 
• Aktum (red Jessica Larsson Svanlund) 
• Presentationsmaterial i form av ppt för information om värdegrundsarbetet att visa vid olika möten 
• Förankringsmöten med olika forum såsom exempelvis RADON, FOSTRA, USSR, Ledningsrådet, Chefs- och prefektträff, 

prefektträffar vid varje fakultet 

Informations- och arbetsmaterial 

• Webbsidor på Aurora med information om UmU:s värdegrund, filmer och annat material för nedladdning 
• Bok sve+eng 
• Folder sve+eng 
• Bordsryttare 
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• Kortlek sve+eng 
• Filmer textade sve+eng 
• Introduktion/handledning för den som ska leda en värdegrundsövning med materialet 

Kommunikationsplan för värdegrundsarbetet 2018 

Målgrupp Kommunikationsmål Kanal/aktivitet Tid Ansvarig  
Alla anställda (sve-eng) Veta: Veta vad en värdegrund är för något. 

Känna till att det finns en statlig värdegrund och 
vad den innebär. Känna till hur Umeå universitet 
konkretiserar och tolkar den statliga 
värdegrunden. Veta vad det innebär för dem 
som medarbetare vid UmU. 
Känna: Att det är viktigt och bra med en tydlig 
värdegrund.  
Tycka: Att värdegrunden hjälper dem i deras 
dagliga arbete som medarbetare vid UmU. 
Göra: Delta i värdegrundsövningar som hålls på 
institutionen/enheten. Reflektera över dilemman 
som uppstår i vardagen i relation till 
värdegrunden. Tillämpa värdegrunden i sitt 
dagliga arbete. 

Webbsida på Aurora 
(sve+eng)  

Nyhet på Epi-Aurora (sve + 
eng) 

Notis i Nyheter för 
anställda  

Artikel i Aktum 

Publiceras v. 16 
 
 
v. 16 
 
 
19 apr 
 
 
Ht 2018 

Komm 
 
 
Komm  
 
 
Komm  
 
 
Aktumredaktör 

Universitetsledningen – 
rektor, prorektor, 
vicerektorer och 
universitetsdirektör 

Veta: Hur arbetet fortskrider. 
Känna/tycka: Att arbetet fortskrider på 
önskvärt sätt. Att värdegrunden hjälper dem i 
deras dagliga arbete och som vägledning vid 
beslutsfattande. 

Ledningsgruppens 
reguljära möten  
 
I övrigt samma som 
Prefekter/chefer och Alla 
anställda. 

Vid reguljära 
möten 

Personalchefen/PL  
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Göra: Hålla frågan levande genom att tala om 
värdegrunden i olika sammanhang. Genomföra 
värdegrundsövningar med hjälp av 
arbetsmaterialet. Tillämpa värdegrunden i sitt 
dagliga arbete. 

Prefekter för institutioner 
och chefer för 
centrumbildningar, 
högskolor och 
förvaltningsenheter 

Veta: Känna till att det finns en statlig 
värdegrund och vad den innebär. Känna till hur 
Umeå universitet konkretiserar och tolkar den 
statliga värdegrunden. Veta vad det innebär för 
dem som chefer vid UmU. 
Känna: Att det är viktigt och bra med en tydlig 
värdegrund. 
Tycka: Att värdegrunden hjälper dem i deras 
dagliga arbete och som vägledning vid 
beslutsfattande. 
Göra: Genomföra värdegrundsövningar med 
sina medarbetare med hjälp av 
arbetsmaterialet. Tillämpa värdegrunden i sitt 
dagliga arbete. 

Prefektträffar  
 
Enhetschefsträff för 
förvaltningen 
 
Nyhet i Chefshandboken  
 
Notis i Chefsnytt 
 
I övrigt samma som Alla 
anställda. 

Ht 2018 

Okt 2018 

 
17 apr 

17 apr 

PL 
 
PL 
 
 
Komm 
 
Komm 

Kanslichefer och VO-
chefer inkl. 
Lärarhögskolans 
 

Veta: Känna till att det finns en statlig 
värdegrund och vad den innebär. Känna till hur 
Umeå universitet konkretiserar och tolkar den 
statliga värdegrunden. Veta vad det innebär för 
dem i deras roller inom ledningen av en fakultet 
vid UmU. 
Känna: Att det är viktigt och bra med en tydlig 
värdegrund. 

RADON 

 
Ledningsrådet 

Prefektträffar  

Mötesschema, 
vt och ht 

Dito 

Ht 2018 

PL 
 
 
PL 
 
PL 
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Tycka: Att värdegrunden hjälper dem i deras 
dagliga arbete och som vägledning vid 
beslutsfattande. Att arbetsmaterialet och 
handledningen funkar bra att jobba med. 
Göra: Hålla frågan levande genom att tala om 
värdegrunden i olika sammanhang. Uppmuntra 
institutionerna att genomföra 
värdegrundsövningar med hjälp av 
arbetsmaterialet. Genomföra 
värdegrundsövningar för fakultetsledning och -
kansli. Tillämpa värdegrunden i sitt dagliga 
arbete. 

I övrigt samma som 
Prefekter/chefer samt Alla 
anställda. 

Strategiska rådet för 
lika villkors ledamöter 
(LIV) 

Veta: Känna till att det finns en statlig 
värdegrund och vad den innebär. Känna till hur 
Umeå universitet konkretiserar och tolkar den 
statliga värdegrunden.  
Känna: Att det är viktigt och bra med en tydlig 
värdegrund. 
Tycka: Att värdegrundsarbetet och lika villkors 
arbete stödjer varandra.  
Göra: Hålla frågan levande genom att tala om 
värdegrunden i olika sammanhang. Tillämpa 
värdegrunden i sitt dagliga arbete. 

Information vid Strategiska 
rådet för lika villkors (LIV) 
ordinarie träffar  
 
 

Mötesschema, 
vt och ht 

2018-01-26 

PL 
 
 
PL 

Ledningsrådets 
ledamöter 

Veta: Känna till att det finns en statlig 
värdegrund och vad den innebär. Känna till hur 
Umeå universitet konkretiserar och tolkar den 
statliga värdegrunden. Veta vad det innebär för 
dem i deras roller. 

Information vid 
Ledningsrådets ordinarie 
träffar 
 
 

Mötesschema, 
vt och ht 

 

PL 
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Känna: Att det är viktigt och bra med en tydlig 
värdegrund. 
Tycka: Att värdegrunden hjälper dem i deras 
dagliga arbete och som vägledning vid 
beslutsfattande. Att arbetsmaterialet och 
handledningen funkar bra att jobba med. 
Göra: Hålla frågan levande genom att tala om 
värdegrunden i olika sammanhang. Uppmuntra 
institutionerna att genomföra 
värdegrundsövningar med hjälp av 
arbetsmaterialet. Genomföra 
värdegrundsövningar för sina arbetsplatser. 
Tillämpa värdegrunden i sitt dagliga arbete. 

I övrigt samma som 
Prefekter/chefer och Alla 
anställda, se ovan. 

HR-nätverket Veta: Känna till att det finns en statlig 
värdegrund och vad den innebär. Känna till hur 
Umeå universitet konkretiserar och tolkar den 
statliga värdegrunden. Veta vad det innebär för 
dem i deras roll som personaladministratör vid 
UmU. 
Känna: Att det är viktigt och bra med en tydlig 
värdegrund. 
Tycka: Att värdegrunden hjälper dem i deras 
dagliga arbete och som vägledning vid 
beslutsfattande. Att arbetsmaterialet och 
handledningen funkar bra att jobba med. 
Göra: Hålla frågan levande genom att tala om 
värdegrunden i olika sammanhang. Uppmuntra 
institutioner och enheter att genomföra 

Ev. nyhet på samarbetsytan 
för HR-nätverket  
Personalsekreterarmöte 
(delar av HR-nätverket) 
 
Nätverksträff HR-
nätverket 
 
I övrigt samma som Alla 
anställda, se ovan. 

v. 16 

9 maj 

 
25 maj 

 
 

Personalenheten 
 
PL 
 
 
PL 
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värdegrundsövningar med hjälp av 
arbetsmaterialet. Tillämpa värdegrunden i sitt 
dagliga arbete. Eventuellt leda 
värdegrundsövning vid sin institution eller vara 
prefekten behjälplig i det. 

Fackliga organisationer Veta: Känna till att det finns en statlig 
värdegrund och vad den innebär. Känna till hur 
Umeå universitet konkretiserar och tolkar den 
statliga värdegrunden. Veta vad det innebär för 
medarbetarna vid UmU. 
Känna: Att det är viktigt och bra med en tydlig 
värdegrund. 
Tycka: Att det är en angelägen fråga för UmU 
att jobba med. Att upplägget på arbetet är bra. 
Göra: Tillämpa värdegrunden i sitt dagliga 
arbete. 

Information på Centrala 
samverkansgruppens 
(CSG) möten. 

14 mars 

Mötesschema, 
ht 2018 

PL 

Studentkårer Veta: Känna till att det finns en statlig 
värdegrund och vad den innebär. Känna till hur 
Umeå universitet konkretiserar och tolkar den 
statliga värdegrunden. Veta vad det innebär för 
studenterna vid UmU. 
Känna: Att det är viktigt och bra med en tydlig 
värdegrund.  
Tycka: Att det är en angelägen fråga för UmU 
att jobba med och att i förlängningen blir bra för 
studenterna. 

Information vid möten i 
redan existerande forum 
där studentkårerna är 
representerade, exempelvis 
USSR och Ledningsrådet.  
 
Ev. övriga aktiviteter efter 
överenskommelse med 
kårerna.  

Under 2018 
enligt ordinarie 
mötesschema. 

PL 
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Göra: Gärna genomföra värdegrundsövningar 
med hjälp av arbetsmaterialet och därigenom 
reflektera över dilemman som uppstår i 
vardagen i relation till värdegrunden. Tillämpa 
värdegrunden i sitt dagliga studentarbete 
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9 Risk- och sårbarhetsanalys 

Risk Sannolikhet Konsekvens Risknivå (S*K) Åtgärder för riskminimering Åtgärder vid 
realitet 

Ansvarig 

En hög etisk medvetenhet 
och kännedom om ”Den 
statliga värdegrunden” 
kan inte eliminera alla 
risker för oegentligheter 
och efterlevnad av 
värdegrunden.   

 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 Låg (<6) 
 Medel (6 – 11) 
 Hög (>12) 

Värdegrundsarbetet måste 
kompletteras med någon form av 
kontrollsystem, rutiner och 
uppföljning av efterlevnad. Att 
anmäla missförhållanden och 
felaktigheter ska vara möjligt, 
utan att anmälaren råkar ut för 
repressalier. Erfarenheterna från 
inträffade incidenter ska tas till 
vara i det fortsatta 
värdegrundsarbetet. 

  Projektledare 
 Uppdragsgivare 
 Övrig 

……………… 
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