
ltu.se

Handbok i
Värdskap  

vid Luleå tekniska universitet

Lu
le

å 
te

kn
is

ka
 u

ni
ve

rs
ite

t, 
G

ra
fis

k 
pr

od
uk

tio
n,

 2
01

70
51

1



VARFÖR VÄRDSKAP 
Nu har vi jobbat länge med att utveckla vårt värdskap. 
Att vara värd ingår på ett naturligt sätt i våra yrkes-
roller. Vi har kommit så långt att värdskap ingår i vår 
begreppsapparat. Säger någon att vi ska värdskapa 
så vet alla vad vi menar och kan göra det på sitt sätt 
utifrån sina förutsättningar. 

Vårt värdskap märks på olika sätt, i hur vi bemöter 
gäster och varandra, i vår omsorg om den fysiska 
miljön, i hur vi utformar och utför våra tjänster. 

Vårt värdskap är viktigt för att det bidrar till kvalitet och 
välbefinnande, gör arbetet roligare och stärker Luleå 

tekniska universitets varumärke. 

Vi har kommit långt, men det betyder inte att vi  
är färdiga med vårt arbete. Det handlar om att var  
och en fortsätter ta ansvar för sitt eget värdskap. 
Att vi gör det tillsammans och förmedlar bilden ett 
universitet med ett professionellt, varmt och  
välkomnande bemötande. 

Vi kan alla vara med och göra värdskap. Är du en 

värdskapare? 



VÅR SYN PÅ VÄRDSKAP 
RESPEKT 
n	 En värdskapare ser sig själv som värd och fokuserar på sin gäst  
 – från att en fråga ställs till dess att den är avslutad. 

n		 En värdskapare lämnar alla besked på ett sakligt och respektfullt sätt. 
n	 En värdskapare är observant för tveksamhet hos gästen och förvissar sig  
 alltid om att frågan eller behovet är korrekt uppfattat. 
n			En värdskapare visar omtanke och anpassar sin kommunikation utifrån gästen.  
n			En värdskapare möter gästen utifrån ett jämlikt perspektiv.

n			En värdskapare värnar om gästens välbefinnande genom att bidra till       
 ordning och reda i den fysiska miljön.

TILLIT
n		 En värdskapare står på gästens sida och tar deras behov på allvar.

n	 En värdskapare visar tillit även när kontroll behöver göras.  

n		 En värdskapare är professionell när problem ska lösas och lägger  
 inte skuld på andra. 

ÖPPENHET 
n		 En värdskapare låter gästerna påverka sig och sitt arbetssätt. 

n		 En värdskapare jobbar utifrån en prestigelös och öppen dialog. 
n		 En värdskapare verkar för rutiner som är lättbegripliga och kända. 

ANSVAR
n		 En värdskapare tar ansvar för egna frågor och för helheten. 

n		 En värdskapare är mån om att hålla sig uppdaterad och ge korrekta besked.  
n	 En värdskapare tar ansvar för en fråga till dess att någon annan tar över. 
n		 En värdskapare skickar aldrig en gäst vidare utan att med säkerhet veta  
 att det är till rätt person och vid en tidpunkt som passar. 

n	 En värdskapare är proaktiv och förberedd genom att helst lösa problem   
 innan de uppstår.



DEN GEMENSAMMA STATLIGA VÄRDEGRUNDEN 
De sex grundläggande rättsliga principerna som definierar den  
gemensamma värdegrunden för statsanställda.

• Demokrati. All offentlig makt utgår från folket. Vi ser till att det som  
folket via riksdagen vill blir verklighet. 

• Legalitet. Den offentliga makten utövas under lagarna. Vi måste följa  
de lagar och regler som gäller i vårt arbete.

• Objektivitet. Allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska  
iakttas. Vi ansvarar för att lika fall ska behandlas lika och att beslut  
inte ska grundas på tyckanden. Vi får inte ta emot mutor.

• Åsiktsfrihet. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning.  
Öppenhet och yttrandefrihet är viktigt. Vi har rätt att berätta om det  
som händer på myndigheten med undantag för det som omfattas  
av sekretess.

• Respekt för lika värde, frihet och värdighet. Den offentliga makten ska 
utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans 
frihet och värdighet. Vi ska alltid ha respekt för människors lika värde och 
inte diskriminera någon på grund av till exempel kön, etnisk tillhörighet eller 
funktionsnedsättning.

• Effektivitet och service. Effektivitet och resurshushållning ska förenas med 
service och tillgänglighet. Vi ska ge allmänheten information, vägledning och 
råd. Vi ska också utföra våra uppgifter på ett effektivt sätt enligt central  
lagstiftning om statsbudgeten och förvaltningen.

 
Regeringsformen 1 kap. 1,2,9 §

Luleå tekniska universitet 
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