
I dag har vi en gästbloggare, komikern Stefan Grudin. Han älskar inte begreppet värdegrund. 
Det gör inte vi heller.
KOA & Gunnar

2016 års värdegrund

2015 års värdegrunder går snart ut. Senast när vinden vänder. Befintliga värdegrunder skall 
därför förnyas. För fastställande av korrekt värdegrund för 2016 är du skyldig att lämna 
kontrolluppgifter om latenta åsikter och potentiella förfaranden vid ett antal normativa 
slumpvis representativa incidenter i det presumtiva dagliga harvandet.

För åsättande av rätt värdegrund i laga tid behöver vi dina vidimerade erkännanden absolut 
senast om ungefär en månad eller så. Uppskov kan begäras. Som grund för begäran gäller 
nedsatt behov av uppskov.
OBS!  Utebliven värdegrund medför problem med befordran och försörjning.
OBS!  Fel värdegrund är ännu värre.

Svara inställsamt. Tänk inte för länge. Det första du kommer på är nästan alltid bättre än det 
andra du kommer på. Börja innan det är för sent och dom bästa värdegrunderna gått åt. 
OBS! Det är viktigt att du tror på det här och svarar sannolikt som du tror att vi sannolikt 
tror.

1.  Värdegrund finns i tre storlekar. Vilken motsvarar bäst din karriär?
     a)   Tydlig värdegrund med stretchfunktion och refill.
     b)   Övergripande värdegrund med säljoption och automatlarm.
     c)   Flexibel värdegrund med trendtermostat och maxbelopp.



2.  Hur viktig är värdegrund för dig på en skala från 1 till 10?
     a)   4
     b)   2
     c)   7

3.  Var har du din värdegrund?
     a)   I reptilhjärnan.
     b)   Hos Fonus.
     c)   I handskfacket.

4.  Hur uppenbarade sig din värdegrund för dig?
     a)   På en polisstation.
     b)   Efter en kräftskiva.
     c)   I en postorderkatalog.

5.  Vad betyder just din värdegrund för just dig?
     a)   Mitt värde stiger på grund av den.
     b)   Alla frågar: "Åååh!  Vaar har du fått tag på den?"
     c)   Man behöver inget CV.

6.  Det ringer på dörren. Det är månadens oannonserade värdegrundskontroll i hemmet. 
     Vad gör du?
     a)   Kopplar ur ringklockan.
     b)   Kopplar på värdegrunden.
     c)   Kopplar loss kamphunden.

7.  Du konfronteras med en krissituation och har glömt din värdegrund hemma. 
     Hur reagerar du?
     a)   Försöker med kreditkortet och tänker på nåt rart.
     b)   Ler och säjer: "Ha en bra värdegrund!" och springer därifrån.
     c)   Sparkar krissituationen på tasken.

8.  Du vinner en gratis vecka på en öde ö i Miljöpartiets Späkelse-Lotteri.
     Vad tar du med dig?
     a)   En odesignad kniv, en energisnål ABBA-cd och en operforerad dassrulle.
     b)   En klimatsmart sovsäck, en flink tiggare och nån rik jävel.
     c)   En perforerad sovsäck, en kalldiskad överlevnadskastrull och nån fattig faan.

9.  Värdegrundskommissarien på din arbetsplats ifrågasätter din lämplighet för jobbet. 
     Hur slingrar du dig på ett solidariskt sätt ur situationen?
     a)   Lovar vad som helst. (ger ett lovande intryck)
     b)   Du har inget emot värdegrund. Flera av dina bästa vänner har värdegrund.
     c)   Rotar fram en oanvänd pudel ur skrivbordslådan som hen kan få.
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10.  En bra kväll när du kommer hem till din centralt belägna hyrestrea i 
       Stockholms innerstad ligger det en minister i din säng. Hur upprörs du?
       a)   Arg och besviken lämnar du tillbaka ministern med omedelbar verkan.
       b)   Harmset och frivilligt tillkännager du att Bostadsförmedlingen från och
             med nu får ansvara för minst 50 % av hyran.
       c)   Diskret och förväntansfullt går du med i facket.

11.  Du får stödbesök av Den Nationella Samordnaren För Förankrade 
       Värdegrunder I Hemmet (DNSFFVIH). Vad bjuder du på?
       a)   Dig själv och en kopp kaffe (anses värdegrundande)
       b)   En antirasistisk stol med närproducerat ryggstöd. (anses hållbart)
       c)   En Wagneropera och en postmodernistisk ostmacka. (oklart anseende)

12.  Du ska gå på ungdomsfestival en ljummen sommarkväll i Kungsträdgården. 
       Vad är du rädd för?
       a)   En ensamkommande polis.
       b)   En papperslös journalist.
       c)   En nyanländ mörkläggningsgardin.

13.  Du vinner två biljetter till Klasskampen på Stadion i LO:s Jämlikhets-Lotteri.
       (alla vinner två biljetter till Klasskampen på Stadion i LO:s Jämlikhets-Lotteri)
       Vad tar du med dig?
       a)   En sittdyna gjord av avtalsenligt elfenben.
       b)   En sittdyna gjord av könsmogna Unga Örnar.
       c)   Två sittdynor, varav du sitter på båda själv.

14.  På väg till en jobbintervju hamnar du plötsligt i ett s.k. kompetensregn. Det är
       en neg-r, en -igenare och Bel-man. Du inser att ditt CV behöver uppgraderas.
       Hur kompletterar du dina meriter?
       a)   Snor -egerns mössa. (ger ett föredömligt berikande intryck)
       b)   Snor  zi-enarens mugg. (ger ett fördelaktigt utsatt intryck)      
       c)   Kräv-r att B-l-man fimp-r al-a n-gr-r och zig-na-e i -ell-anshi-torie-na.
             (så man får låna dom på biblioteket igen)

15. Styrkt av framgångarna i tidigare lotterier deltar du Hyresgästföreningens
       Bostadslotteri. Vilken vinst väljer du?
       a)   3 nya lotter.
       b)   4 extra år i bostadskön.
       c)   5 ex av Föreningens Jubileumsbok "Alla Hyrors Lika Värde".

16.  Du hör ute på stan att det ska bli fel på klimatet. Vad kan man göra?
       a)   Gå in igen.
       b)   Sluta spela bridge. (för mycket koldioxid i pausgroggarna)
       c)   Köpa en cykel med träsadel och däck av återvunna paraplydrinkar.
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17.  En gäst från vårt östra broderland kräks på dina lackskor i kön till Nobelfesten.
       Vad skriker du?
       a)   "Din jävla person av östnordisk härkomst-pajsare!!"
       b)   "Det är åt helvete för få kvinnliga fysikpristagare!!"
       c)   "Fy faan för lackskor! Utsugning är vad det är, om inte alla kan ha lackskor!!"

18.  Du är inbjuden till Förhandlings-Kickoff på Kommunals kursgård "Chez Frou-Frou"
       i Bollnäs. Vad hoppas du på?
       a)   2,3 % till undersköterskor.
       b)   2-3 undersköterskor.
       c)   2-3 gånger.

19.  Du sitter i en hästdroska och undrar på goda grunder vad det bolaget har för 
       värdegrund nuförtiden. Dina medpassagerare är en nypåstigen, en nypåsatt 
       och en nyanländ. Vad gör du?
       a)   Inkluderar den nypåstigne.
       b)   Gratulerar den nypåsatta.
       c)   Permanentar den nyanlände.

20.  Vad betyder - med dina egna ord - värdegrund för dig?
       a)   Jag tror värdegrund är bra mot förkylning och klimatet.
       b)   Jag slipper gå i kyrkan i alla fall.
       c)   Jag har ingen jävla aning om vad faan jag ska med värdegrund till.

Vinn en ny värdegrund på prov i 14 dagar! Skriv ner din tipsrad på ett läsbart papper och 
skicka in svaret inom 8 dagar från närsomhelst, så är du med i dragningen av rätt 
värdegrund.
Värdegrunden är personlig och kan inte lösas in mot kontanter. Inte ännu i alla fall.
Glöm inte underskriften på frimärket!  Insändes till:

Värdegrund-Lotto  
Salvelsetorget 7  
506 99 HYCKLE

Märk försändelsen: "Värdegrunder utan gränser", så kan vad som helst hända.
OBS!  Endast en värdegrund per försändelse. Två i samma påse kan lätt ta ut varandra.

Lycka till så ska det nog gå bra.

OBS!  På grund av budgetåtstramningar på Värdegrundsmyndigheten (etikanalytikern har 
stuckit till Köpenhamn med frimärkskassan) tvingas vi ålägga alla mottagare att hjälpa till 
med spridningen av taxeringsformuläret till alla som finns. 
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"Värdegrunden fördrages med jämnmod, då den delas av alla" (fritt efter Ernst Wigforss 
1928). 
Ju fler som får upp ögonen för Värdegrundens rätta värde desto bättre! 

Stefan Grudin
f.d. värdegrunder:  På Håret  -  Snacka om Nyheter  -  Parlamentet

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till 

källan här på bloggen. 
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