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Studentkåren Malmös värdegrund  
 
Vår värdegrund består av tre värdeord som är kunskap, solidaritet och inkludering. Värdeorden 
vägleder oss i allt vårt arbete. Värdegrunden beskriver våra gemensamma och grundläggande 
värderingar och den berättar hur vi vill uppfattas. Organisationen är partipolitisk, fackligt och 
religiöst obunden och demokratiskt uppbyggd. 
 
Studentkåren Malmö följer diskrimineringslagen (2008:567). 
 
Studentkåren Malmös kansli, förtroendevalda och föreningar har ett ansvar att följa denna 
värdegrund på bästa sätt. Kårens fullmäktige har ett särskilt ansvar att se över att värdegrunden 
följs samt revidera den om särskilda skäl kräver det.  
 
Kunskap  
Vi ska vara en progressiv organisation som kritiskt granskar den utbildning och forskning som 
bedrivs på Malmö universitet, samt den studiesociala miljön.  
 
Vi ska på bästa sätt representera våra studenter så att deras åsikter och idéer tas på allvar och 
bidrar till bättre utbildning och forskning.  
 
Vi arbetar professionellt, vilket innebär att vi är sakkunniga inom våra respektive uppdrag. Vi 
visar också respekt och empati för de som är inom- och utom organisationen.  
 
Solidaritet 
För oss bygger solidaritet på gemenskap, glädje och en tro på att studenters delaktighet bidrar till 
ny kunskap inom både utbildning och forskning. 
 
Vi vill skapa goda förutsättningar för alla studenter att kunna engagera sig, oavsett 
utbildningsbakgrund eller tidigare erfarenheter utav påverkansarbete. Detta gör vi möjligt genom 
att utbilda våra förtroendevalda.  
 
För oss är allt engagemang värdefullt, litet som stort.  
 
Inkludering 
Studentkåren Malmös verksamhet präglas av ett öppet och inkluderande klimat där mångfald, 
jämställdhet och likvärdighet har en betydande roll. Vi ser olikheter som en tillgång som styrker 
vår kår.  
 
Vi vill skapa öppna mötesplatser som gör plats för dialog och intressanta diskussioner. Genom 
att ha högt i tak låter vi människor växa som personer och ger dem utrymme att dela med sig 
utav sin specifika kunskap.  
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Vi vill motverka och förebygga diskriminering, både på universitetet och i vår egen organisation. 
Vi utvecklar oss ständigt för att alla ska känna sig välkomna och trygga i den kår vi verkar i- och 
genom.  
 
Skriven av Pontus Källström, ordförande för Studentkåren Malmö, den 7 december 2017 
Godkänd av Fullmäktige den 14 december 2017 
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The Student Union´s values  
Our values consist of three words, knowledge, solidarity, and equality, which guide us in all our 
work. This document describes our shared and basic values, which reveal how we want to be 
perceived. The organization is unaligned to any political party, union, or religion, and 
democratically structured.  
 
The Student Union Malmö follows the Law on Discrimination (2008: 567).  
 
The Student Union Malmö's office, all its elected representatives, and student organizations have 
a responsibility to follow these values. The Student Council has the particular responsibility for 
seeing that the basic values are followed and to review them if special occasions arise. 
 
Knowledge 
We will be a progressive organization that critically reviews the education and research conducted 
at Malmö University, as well as of the study social environment. 
 
We will in our best way represent our students and members so that their opinions and ideas are 
taken seriously and can contribute to better education and research. 
 
We work professionally, which means we are competent in our respective assignments. We also 
show respect and empathy for those who are in, and outside of the organization. 
 
Solidarity 
For us, solidarity builds on community, joy, and a belief that student participation contributes to 
new knowledge in both education and research. 
 
We want to create good conditions for all students to be able to engage, regardless of educational 
background or previous experiences of influential work. We do this through the training of our 
elected representatives. 
 
For us, all engagement is valuable, whether small or big. 
 
Equality  
The Student Union Malmö's operations are characterized by an open and inclusive climate, where 
diversity, gender equality, and the equal value of all play an important role. We see differences as 
an asset that strengthens the Union.  
 
We want to create open meeting spaces that make room for dialogue and interesting discussions. 
By approving wide latitude, we allow people to grow as individuals, and give them space to share 
their specific knowledge.  
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We want to combat and prevent discrimination, both at the university and in our own 
organization. We are constantly developing the atmosphere to allow everyone to feel welcome 
and secure in the environment we work in and through. 
 
Written by Pontus Källström, the President of the Student Union Malmö, 7th December  
Approved by The Sudent Union council 14th December  


