
Kommunikationsriktlinjer för Forskarhubben 
 
Våra stadgar säger att 

• Föreningen ska facilitera samverkan, underbygga kvalificerade samtal och underlätta för 
informella interdisciplinära sammanslutningar till nytta för samhället. 

• Forskarhubben ska värna om sina medlemmars intressen och arbeta demokratiskt för att 
ständigt förbättra och utvärdera sin verksamhet.  

• Verksamheten ska vara öppen och granskningsbar och genomsyras av humanitära värden. 
 
För att följa detta kan det vara hjälpsamt att stava ut några gemensamma riktlinjer för hur vi 
kommunicerar – såväl via projektarbeten, internt som på andra sätt. 
 

1. För att befästa vår obundenhet undviker vi helt att omnämna specifika politiska 
partier (eller representanter för dessa), religiösa organisationer, etcetera. Om vi 
behöver använda exempelvis ett utspel av en politiker i ett exempel så undviker vi 
att nämna vilken person/vilket parti som gjorde utspelet. Föreningen är fristående 
och det är viktigt att alla som kommunicerar i föreningens namn anstränger sig för 
att ingen ska tro något annat. 

 
2. Vi strävar efter att i vår kommunikation visa att vi lever som vi lär. Som 

representanter för en förening som strävar efter att främja kvalificerad samtal är det 
viktigt att vi i vår kommunikation gör just detta.  

 
Att främja kvalificerade samtal innebär bland annat att vi: 
a. endast framför påståenden som vi legitimt kan uttala oss om.  
b. aldrig ifrågasätter giltigheten i ett resonemang baserat på vem som framfört det, utan alltid 
baserat på vilka skäl/argument som angivits. 
c. kommunicerar med syfte att nyansera och att tillsammans med dem vi kommunicerar uppnå 
tydlighet och tankemässig klarhet, snarare än med syfte att t ex övertyga åhörare eller uppvisa 
föreningens förträfflighet. 
d. tar inte ställning i frågor som rör områden vi inte har erforderliga kunskaper och färdigheter 
inom.  
e. kommunicerar hederligt 
f. lånar inte trovärdighet genom att åberopa experters eller kontakters åsikter, utan vi 
refererar till underlag och påvisar dess relevans för frågan.  
g. ansvarar för missförstånd genom att ställa frågor tills att vi förstår utgångspunkter och 
genom att ytterligare klargöra våra egna tankar.  
 
Utöver detta är det viktigt att vi: 
h. preciserar och förtydligar de centrala begrepp vi använder. Detta gäller särskilt för normativt 
laddade och/eller flertydiga begrepp. Några exempel på sådana begrepp är “vetenskaplig”, 
“demokratisk”, “hälsosam”, “kunskap”, “värdefull” (listan kan göras längre) 
i. visar villighet för att ompröva våra egna ställningstaganden. 
j. belyser de frågor vi diskuterar ur flera olika vinklar, vilket bland annat innebär att vi lyfter 
fram de starkaste invändningarna vi kan komma på mot de teser vi själva driver. 
k. håller god ton vid intern kommunikation, förhåller oss till samtliga punkter ovan, och 
uppvisar förståelse och respekt för olika personliga uttryck. 
 
 


	Kommunikationsriktlinjer för Forskarhubben

