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Inledning 
Linnékårens värdegrund består av fyra värdeord som präglar hela kårens verksamhet. Därför är 
det viktigt att detta dokument är levande, tillgängligt och innehåller ett framtidsperspektiv. 
Värdegrunden ska regelbundet återkopplas till och reflekteras kring av förtroendevalda 
tillsammans med tjänstepersoner, samtidigt som det är ett dokument för våra medlemmar. 
Värdegrunden är också utgångspunkten för Linnékårens styrdokument och ska betraktas som 
startpunkten för en röd tråd genom åsiktsdokument, policydokument och andra måldokument 
för organisationen. 
 

Vår värdegrund berättar hur vi förhåller oss till varandra, vår omvärld och hur vi ska genomföra 
vårt arbete. Därför har Linnékåren valt Gemenskap, Engagemang, Möjlighet och Inflytande 
som de fyra värdeorden. Värdeorden ska genomsyra alla delar av Linnékårens verksamhet. 
 
Linnékårens värdegrund är kopplad till vår vision: Tillsammans med dig skapar vi förändring och 
möjligheter. 
 

Gemenskap 
Linnékåren är en organisation av studenter, för studenter. Linnékåren är en kår på två huvudorter, 
där studenter ska kunna förvänta sig ett likvärdigt bemötande, oavsett ort. Linnékåren värnar om 
och förespråkar ett aktivt studentliv som kännetecknas av öppenhet och inkludering. Linnékåren 
ska vara en mångfacetterad organisation som eftersträvar mångfald i alla aspekter av studentlivet. 
 

Engagemang 
Linnékårens medlemmar är grundpelaren för all verksamhet. Som student ska man oavsett 
utbildnings- eller påverkansbakgrund ha goda förutsättningar för att engagera sig och ta del av 
universitetets olika mötesplatser. Linnékåren är en paraplyorganisation för studentföreningarna 
vid Linnéuniversitetet och skapar förutsättningar för studenter att engagera sig i studentlivet. 
 

Möjlighet 
Linnékåren ska vara en nytänkande organisation som antar omvärldens utmaningar. 
Medlemskapet i Linnékåren ska vara ett verktyg för studenterna vid Linnéuniversitetet när de vill 
göra sina röster hörda. Linnékåren ska bidra till att utveckla studiemiljön vid Linnéuniversitetet 
för studenternas bästa. Linnékåren ska driva förändring och utveckling genom att vara 
professionella och innovativa. Genom en hög kompetensnivå inom kåren skapar vi möjligheter 
för alla studenter. 
 

Inflytande 
Linnékåren ska arbeta för att ta varje chans att påverka omgivande samhälle i den riktning som 
bäst gynnar studenterna. Linnékåren ska vara transparent i sitt arbete, så väl internt som externt. 
Det ska vara lätt att följa kårens beslutsprocesser. Linnékåren ska verka för att bemanna tilldelade 
platser i universitetets beslutande och beredande organ med studentrepresentanter. 


