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Vilka var värdegrundsprojektet?

Beslut 2014: Prorektor Eva Wiberg
Projektägare: 
Niels Danielsen (tom 2014), Bo Ahrén (from 2015). 
Styrgruppsledare: 
Ingrid Estrada Magnusson
Projektledare: 
Tomas Brage och Kajsa Widén (tom 2014)
Projektgrupp:
Annika Rejmer, Bodil Ryderheim, Christer Eldh, 
Inger Lövkrona (from 2015)
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Vad innebar det?

Från början:
• Skapande av utbildningsmaterial.
• Utförande av utbildning.
• Arbete mot en ny värdegrund.

From april 2015:
• Skapande av utbildningsmaterial.
• Överlämning av resursmaterial till strategiska gruppen.
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Tidsplan

Svensk version:
• 6/3 korrektur från Media tryck
• 8/3 elektronisk version – ready to print
• 16/3 tryckt version

Engelsk version
• april – tryckt version

Tillgänglig via print-on-demand direkt
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Värdegrundsarbete i akademin. 
Erfarenheter från Lunds universitet.
Består av tre delar
1. Värdegrunden i akademin – teori och bakgrund.
2. Värdegrundsarbete – metoder och stöd.
3. Värdegrundsarbete – exempel från Lunds universitet.

Jag kommer att fokuserar på del 1:
a. Vad är en värdegrund?
b. Vilka värden ska/kan/bör finnas med?
c. Hur kan värdegrunden implementeras?
d. När blir det problem?

Forskningsbaserat!
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Vad är en värdegrund?

Värdegrundens betydelse och funktion:
1. Att skapa värden,
2. Att sammanfatta och implementera värden,
3. Att signalera vilka värden som gäller,
4. Att stödja individer i vardagen inom en institution.

Den kan både fungera:
a. Internt – stöd för verksamheten, styrdokument
b. Externt – ”marknadsföring”, goodwill, varumärke….
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Stödja verksamheten?

En välfungerande värdegrund kan:

1. Stödja vardagliga handlingar.
2. Utgöra en plattform för beslut.
3. Manifestera verksamhetens idé.
4. Förtydliga när det gäller upplevda ”kulturkrockar”.
5. Implementera och tillämpa statens värden och normer.
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Kategorier av värden

A. Politiska värden 
– uttalade av lagstiftare, formulerade i lagar och förordningar.

B. Akademiska värden
– universitetens specifika organisationskultur.

C. Etiska värden
– ”uppförandekoder”.
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”Grundläggande värden”

• Lunds universitet står för grundläggande mänskliga rättigheter och
demokratiska och akademiska värden. Jämställdhet och etnisk och social 
mångfald ska råda. Respekt, tolerans och omtanke gäller i alla relationer. Det
gör även gemensamt ansvarstagande och lojalitet mot universitetets
grundläggande värden, uppgifter och mål. 

• Rationalitet, kvalitet och engagemang genomsyrar verksamheten vid vårt
universitet. Den akademiska integriteten är absolut. Det är högt till tak för
åsikter och debatter. Respekt för argument och saklighet styr verksamheten. Vi 
befrämjar kritiskt tänkande och fri tillgång till forskningsinformation. Vi har en
innovativ och kreativ universitetsmiljö med utrymme för förändring och
möjlighet till utveckling för vår personal. Humor, nyfikenhet och
engagemang är nyckelord. [….]
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Gemensamma statliga värdegrunden

1. Demokrati – makten utgår från folket.
2. Legalitet – laglydnad och lojalitet.
3. Objektivitet – opartiskhet, integritet, likabehandling.
4. Fri åsiktsbildning – yttrandefrihet.
5. Respekt för allas lika värden – jämställdhet, jämlikhet, 

lika villkor.
6. Effektivitet och service – hushålla, öppenhet, 

tillgänglighet.
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Akademiska värden

A. Akademisk frihet 
- rekommenderad, men endast forskningens frihet har 

lagstöd. Mer kollektiv än individuell.

B. Akademisk integritet
- ekonomi, ”politik” kan inte styra verksamheten.

C. Akademisk kvalitet
- kvalitetssäkring – vem äger den?
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Akademins styrning

• Linjestyrning
– Består av rektorer, dekaner, prefekter, studierektorer
– och tjänstemän!
– Förvaltningsstyrning.
– Ansvar: uppfylla lagar och förordningar.

• Kollegiala styret
– Akademiska kollegor
– Utbildning och forskning – innehåll och kvalitet.
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Upplevda motsägelser – det ”skaver”

Universiteten är speciella statliga myndigheter:

• Akademiska värden

• Endast till viss del myndighetsutövning

• Förvaltningsmyndighet kompletteras med akademiska 
verksamheter – forskning och utbildning.
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Översättning av statlig värdegrund

Potentiella ”skavsår” mot akademin:

• Jämställdhet (5) ↔ Meritokrati
Bias, stereotyper, homosocialitet …

• Yttrandefrihet (4), Lojalitet (2) ↔ Akademiska friheten
Väcka, vissla, viska ----- busvissla 
Handläggning och skydd mot repressalier

• Demokrati (1) ↔ Individuell frihet

• Mångfald (5) ↔ Internationalisering

1. Demokrati
2. Legalitet 
3. Objektivitet 
4. Fri åsiktsbildning
5. Lika värden
6. Effektivitet
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Översättning av Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen är en god utgångspunkt, men den har ”hål”

1. Endast sju diskrimeringsgrunder – social bakgrund?

2. Grunderna har olika dignitet

3. Aktiva och förebyggande åtgärder endast för vissa grunder

4. Individuell diskriminering, inte strukturell
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Skapa och implementera en värdegrund

• Kunskapsförmedling
• Förankring (annars cynism, motstånd, floskelvarning)
• Bottom-up – konfrontera statliga och lokala värden
• Involvera alla
• Förändringsagenter
• Utbilda – först ledare, sedan alla
• Process – värdegrundsarbetet aldrig klart 

– Formulera, utvärdera, omformulera, förankra
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Sammanfattande råd
1. Diskutera, förankra och klargöra syftet med värdegrunden
2. Utgå från statliga värdegrunden (SVG) och översätt till LU
3. Ta upp potentiella ”konflikter” mellan SVG och lokala värden
4. Förtydliga linje- och kollegialt styre
5. Diskutera meritokratin kontra bias, stereotyper etc
6. Utbilda hur akademiska kulturen skall leva upp till SVG
7. Utgå från diskrimineringslagen (DL)
8. Förstärk DL

a) Strukturell diskriminering
b) Inkludera social bakgrund – breddad rekrytering
c) Kräv aktiva och förebyggande åtgärder för alla diskrimineringsgrunder
d) Genus- och mångfaldsperspektiv ger jämställdhetsintegrering.

9. Skapa handläggningsordningar och skydd för ”väckare”
10. Bygg arbetet på normkritik, inkluderande pedagogik och förståelse för bias, 

härskartekniker och diskriminering
11. Skapa implementeringsprocess som bygger på 

Kunskapsspridning – Förankring – Förändringsagenter 
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Tack för uppmärksamheten!


