
 

 

Värdegrund	  för	  Sveriges	  unga	  akademi	  
Sveriges	  unga	  akademis	  verksamhet	  och	  våra	  representanters	  agerande	  ska	  främja	  forskningen	  
i	  Sverige,	  med	  speciellt	  fokus	  på	  unga	  forskares	  situation.	  
	  
Värdegrunden	  är	  förankrad	  i	  svensk	  lagstiftning	  och	  de	  grundläggande	  värderingar	  som	  euro-‐
peiska	  universitet	  har	  enats	  kring	  i	  Magna	  Charta	  Universitatum.	  Som	  ledamöter	  och	  represen-‐
tanter1	  för	  Sveriges	  unga	  akademi	  ska	  vi	  alla	  följa	  den.	  	  
	  
Sveriges	  unga	  akademi	  ska	  befrämja	  legalitet,	  objektivitet,	  fri	  åsiktsbildning,	  respekt	  för	  allas	  
lika	  värde,	  liksom	  demokratiska	  principer	  och	  mänskliga	  fri-‐	  och	  rättigheter	  inklusive	  jämställd-‐
het	  och	  mångfald.	  
	  
Verksamheten,	  och	  alla	  representanters	  agerande,	  ska	  följa	  etablerade	  normer	  för	  akademisk	  
frihet	  och	  vetenskapens	  autonomi.	  I	  detta	  ingår	  att	  vår	  verksamhet	  och	  agerande	  ska	  vara	  poli-‐
tiskt	  och	  religiöst	  obundet,	  och	  att	  vi	  försvarar	  forskningens-‐	  liksom	  den	  högre	  utbildningens	  
frihet,	  integritet	  och	  kvalitet,	  samt	  att	  vi	  följer	  god	  forskninsgssed	  och	  forksningsetik.	  Vi	  har	  alla	  
ett	  gemensamt	  ansvar	  för	  akademin,	  dess	  aktiviteter	  och	  den	  bild	  av	  akademin	  som	  vi	  
förmedlar	  utåt.	  
	  
Verksamhet	  och	  alla	  representanters	  agerande	  ska	  dessutom	  präglas	  av:	  

• respekt	  för	  vetenskaplig	  kunskap	  från	  olika	  områden,	  
• sanning,	  saklighet,	  opartiskhet,	  och	  ärlighet,	  
• nyfikenhet,	  öppenhet,	  tolerans	  och	  ansvarstagande,	  	  
• kritiskt	  och	  reflekterande	  förhållningssätt,	  	  
• likabehandling	  oavsett	  kön,	  ålder,	  etnicitet,	  religion,	  sexuell	  läggning,	  vetenskaps-‐

område,	  befattning,	  eller	  lärosäte,	  	  
• respektfulla	  möten	  och	  interaktioner	  där	  lusten	  att	  delta	  och	  gemensamma	  intressen	  

överbryggar	  motsättningar	  och	  olikheter,	  	  
• samt	  mycket	  glädje	  och	  engagemang!	  

	  

Värdegrunden	  tas	  upp	  årligen	  för	  översyn	  och	  nytt	  fastställande.	  	  
	  
Fastställd	  vid	  akademins	  möte	  den	  26	  september	  2017.	  

	  
	  

                                                        
1	  Innefattar	  även	  ledamöter	  i	  stiftelsestyrelsen,	  VD,	  verksamhetsanställda	  och	  alla	  som	  agerar	  
på	  uppdrag	  av	  Sveriges	  unga	  akademi.	  


