
   
 

 

Organisationens interna åtagande 

Umeå universitet arbetar på olika sätt inom forskning och utbildning för att värna demokratiska 

värden. Undervisning av studenter är ett viktigt verktyg för värdegrundsfrågor. Fri forskning 

likaså. Genom att underteckna deklarationen kan Umeå universitet ytterligare markera att en stark 

demokrati är en angelägen fråga. Det känns naturligt eftersom ett demokratiskt samhälle bygger 

på samma förutsättningar som universitetets verksamhet. Forskning och utbildning bidrar till en 

demokratisk utvecklingen.   

 

Här kan särskilt lyftas fram det aktiva arbetet med värdegrundsfrågor. Värdegrunden är en etisk 

plattform som ger vägledning till hur vi ska bemöta varandra och andra. Värdegrunden för Umeå 

universitet baseras på den gemensamma statliga värdegrunden, annan lagstiftning som styr vår 

verksamhet och på akademiska värden. Bland annat bör framhållas att universitetet präglas av 

tillgänglighet, öppenhet, transparens och tydlig information om vår verksamhet. Vidare bidrar 

Umeå universitet till att höja medborgarnas kunskapsbas genom att ge högkvalitativ utbildning 

och sprida forskningsresultat. Dessutom genom att den interna demokratin utövas genom att 

medarbetare och studenter är delaktiga i kollegiala, samverkande, beredande och beslutande 

organ samt känner till fattade beslut. Externa representanter ges också möjlighet till inflytande i 

relevanta beredande och beslutande organ vid universitetet. 

 

Organisationens externa åtagande 

Vid Umeå universitet pågår en omfattande forskning kring demokratifrågor som bidar påtagligt 

till att stärka demokratin. Här lyfts endast fram ett antal aktuella centrala initiativ fram. Umeå 

universitet är medlem av Scholars at Risk (SAR). Genom medlemskapet i SAR arbetar 

universitetet för att främja den akademiska friheten runt om i världen, bland annat genom att ge 

skydd åt forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Umeå universitet har skrivit på 

Magna Charta Universitatis, en internationell deklaration till den akademiska frihetens försvar. 

För närvarande pågår planeringen för att genomföra Demokratidagar med schweiziska 

ambassaden. Den första samarrangeras med Umeå universitet den 11 november, 2021 och den 

andra dagen i tillsammans med Umeå universitet och Skellefteå kommun den 12 november, 2021. 

Delar av programmet sker i samverkan med studenter. Syftet med demokratidagarna är att på 

olika sätt uppmärksamma demokratifrågor. 

 

 



   
 

Organisationens kommunikativa åtagande 

Under perioden 2020–2021 planeras dels ett antal specifika aktiviteter som redan nämnts och dels 

aktiviteter som är ständigt pågående vid ett universitet. På det kommunikativa området handlar 

det om att bjuda in till seminarier, konferenser och öppna föreläsningar. Under pandemiåret har 

detta skett framförallt digitalt som inneburit att fler målgrupper har kunnat inkluderas. Vidare 

uppmuntras forskare, studenter och experter att delta i debatter och diskussioner kring 

demokratifrågor. Insatserna görs alltid via Umeå universitets kommunikationskanaler, bland 

annat pod och sociala medier. 

 

Om aktören 

Umeå universitet är en kunskapsdriven organisation som strävar efter att ge studenter och 

medarbetare bästa möjligheterna till lärande och utveckling. Umeå universitet är ett 

bredduniversitet med forskning och utbildning inom medicin, naturvetenskap och teknik, 

samhällsvetenskap, humaniora och utbildningsvetenskap.  

 

Umeå universitet har fyra campus. Campus Umeå är det samlade huvudcampus där den största 

delen av forskningen och utbildningen bedrivs. Konstnärligt campus ligger 1,5 km från 

huvudcampus vid älven som samlar universitets konstnärliga högskolor och 

Bildmuseet.  Dessutom finns mindre regionala campus i Skellefteå och Örnsköldsvik. För 

närvarande har Umeå universitet ca 4 000 anställda och 35 000 studenter. 


