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Värdegrund 
 
Medicinska Föreningen (MF) är en av Karolinska Institutets (KI:s) två studentkårer. MF 
arbetar dagligen med studiebevakning, studenträtt, studenthjälp och studentliv för att alla 
studenter vid KI ska få en så bra studietid som möjligt. I och med den verksamhet som 
bedrivs inom MF är det av stor betydelse för MF att tydliggöra de värden som kåren står för 
och att tydliggöra kårens ståndpunkt i speciellt viktiga frågor. Allt som följer nedan har sitt 
ursprung i MF:s Vision och de tre ledorden, Dedication, Diversity och Development. 
 
Jämlikhet 
MF:s mål: 
Alla människor är lika mycket värda och ska bemötas likvärdigt oavsett kön, ålder, religion, 
etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning och utbildningsprogram. Samtidigt 
är det viktigt att vara medveten om att alla människor har olika bakgrund, livssituation och 
behov, och att hänsyn behöver tas till dessa i bemötandet.  Alla kårmedlemmar ska 
respekteras samt ges samma möjligheter till att påverka MF:s verksamhet och den egna 
studie-/arbetssituationen. Detta för att ge alla kårmedlemmar samma rätt och möjlighet att 
delta i MF:s verksamhet och för att forma goda villkor för beslutsfattande.  
 
Hur MF arbetar för att uppnå målet: 
MF ska arbeta för att ge samtliga kårmedlemmar samma rätt till goda förutsättningar och 
villkor för att delta i och påverka MF:s verksamhet. MF ska tillhandahålla information, 
resurser, stöd och verktyg åt de medlemmar som är i behov av dessa. MF ska arbeta för att på 
bästa möjliga vis skydda studenter på grund-, avancerad- och forskarnivå från ojämlik 
behandling. MF ska arbeta med studiebevakning och bidra till god utbildning med hög 
kvalité där alla studenter bemöts likvärdigt.  
 
Samarbete och gemenskap 
MF:s mål: 
MF jobbar för samtliga medlemmar. Organ inom MF ska tillsammans bidra till den 
gemensamma verksamheten och därigenom bidra till att kårmedlemmar känner sig som en 
del av denna. Genom gott samarbete mellan medlemmar främjas också gemenskapen på MF.  
 
Hur MF arbetar för att uppnå målet: 
Samarbete mellan organen ska aktivt uppmuntras för att på så sätt bidra till en öppen och 
välkomnande miljö för alla. Alla organ ska i sitt arbete ha i åtanke att de jobbar för MF:s 
samtliga medlemmar och inte enbart för den enskilda kårföreningen, utskottet eller 
sektionen. Medlemmarna ska uppmuntras till att bidra till detta arbete och på så sätt främja 
samarbete och gemenskap. 
 
Integritet 
MF:s mål: 
MF ska arbeta för att skydda och försvara den enskildes integritet i största möjliga mån. 
Hänsyn ska tas till varje enskild individs åsikt och genom att beakta och respektera 
människors likheter och olikheter kan också deras integritet besvaras. 
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Hur MF arbetar för att uppnå målet: 
MF som förening, liksom aktiva inom MF, ska visa stor hänsyn gällande frågor som rör 
enskilda individers personliga förhållanden. I känsliga ärenden såsom inom student- och 
doktorandombudens tjänster föreligger därför sekretess. Inom områden där sekretess inte 
föreligger åläggs det varje individ att beakta den personliga integriteten i ärenden som kan 
anses känsliga. 
 
Professionalism och ansvar 
MF:s mål: 
Ett professionellt förhållningssätt, präglat av respekt, ska genomsyra alla delar av MF:s 
verksamhet. God representation är viktigt att beakta vid diskussioner, val och beslut där man 
som medlem eller anställd agerar representant för MF. Åsikter som förmedlas i sådana 
sammanhang ska spegla MF:s alla medlemmar i största möjliga mån. 
 
Hur MF arbetar för att uppnå målet: 
Alla personer som kommer i kontakt med MF ska bemötas professionellt och med respekt 
vilket lättas uppnås genom att alla medlemmar först bemöter varandra med respekt. Som 
representant för MF har alla medlemmar ett personligt ansvar för att uppträda professionellt 
i möten med andra människor. 
 
Demokratiskt förhållningssätt 
MF:s mål: 
MF ska präglas av en demokratisk miljö. Det ska råda åsiktsfrihet, yttrandefrihet, 
demokratiska beslutsprocesser och val. Förtroendevalda har den viktiga uppgiften att 
representera samtliga studenternas röster, och inte bara den egna. Beslut ska styras genom 
fria val och det ska både finnas flera representanter och åsikter att välja mellan. 
 
Hur MF arbetar för att uppnå målet: 
MF ska på ett demokratiskt och solidariskt sätt främja och uppmuntra aktivt deltagande i 
kårlivet. MF ska ge alla möjligheter till att göra egna val. För att säkerställa att ett 
demokratiskt förhållningssätt upprätthålls i samtliga delar av verksamheten behöver MF 
regelbundet utvärdera kåren. MF ska också uppmuntra sina medlemmar till att utnyttja sina 
rättigheter. MF ska följa de stadgar som finns för att leva upp till verksamhetens värderingar 
och beslutsmetoder. 
 
Rättigheter 
MF:s mål: 
Alla MF:s medlemmar har rätt till sin egen upplevelse, uppfattning, åsikt och historia. 
Samtliga medlemmar har också rätt att uttrycka denna så länge den inte inskränker på en 
annan medlems rättigheter eller diskriminerar denne. MF:s medlemmar har även rätt till 
social trygghet. Som medlem har man alltid rätt att rapportera de incidenter som man 
upplevt. Alla medlemmar har självbestämmanderätt. Alla medlemmar har rätt till lika 
kompensation för lika arbete. Samtliga studenter vid KI har rätt till att få en god utbildning 
med hög kvalité.  
 
Hur MF arbetar för att uppnå målet: 
MF ska arbeta för att medlemmarna känner att de har rätt till sin egen upplevelse, 
uppfattning, åsikt och historia. MF ska arbeta för social trygghet på kåren och uppmuntra 
och stötta rapportering av incidenter. MF ska erbjuda lika kompensation för lika arbete. MF 
ska värna om den enskilda individens rätt till självbestämmande. MF ska arbeta med 
studiebevakning och bidra till god utbildning med hög kvalité på lika villkor för alla studenter 
och program vid KI.  


