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Ett LiU som en del av LiUs värdegrund 
Under det gångna året har alla tre kårer stött på devisen att “vi är Ett LiU” i möten med universitetet. 
Detta har föranlett frågan: vad menar ni egentligen när ni säger, “ett LiU”?  

Problembilden vi vill formulera är att det finns ungefär lika många uppfattningar om vad Ett LiU är, 
som det finns anställda och studenter vid Linköpings universitet. Eftersom att begreppet och devisen 
inte finns tydligt formulerat i ett beslut eller styrdokument, så skapas innebörden och andemeningen 
när Ett LiU används.  

Under detta verksamhetsåret har vi hört Ett LiU användas för att hålla fast traditioner och inte testa 
nya saker - men även för att förespråka progression och att skapa nya traditioner istället för att hålla 
fast vid gamla. Vi har också hört devisen användas för att undvika att belysa universitetets mångfald - 
och i andra situationer för att omfamna den. Vi har framförallt fått höra om varför devisen uppstått, 
men inte om hur ni vill vara Ett LiU i framtiden. Vi har också uppfattat att inställningen till begreppet 
varierar från mycket positivt till djupt frustrerande beroende på vem vi talar med. Eftersom att 
universitetet redan har lyft LiUs värdegrund som ett prioriterad vägval inom arbetet med den 
kommande verksamhetsplanen ser vi också möjligheten att då även definiera devisens syfte, 
innebörd och användningsområde.  

Vi om kårer ser dock Ett LiU som en möjlighet att enas, oavsett vilken funktion en har eller vilket 
campus en befinner sig på. Vi ser att Ett LiU kan formuleras för att göra oss stolta över de stora 
skillnaderna som finns mellan Linköpings och Norrköpings kommuner och vilken fantastisk möjlighet 
det är att kunna ta del av bådas styrkor. Vi ser med fördel att Ett LiU kan formuleras för att inte bara 
äga, utan att vara stolt över de olikheter och skillnader som finns mellan universitetets fakulteter och 
institutioner. 

Vi ser Ett LiU som en möjlighet att belysa hur universitetets olikheter bidrar till en stark och unik 
helhet.  

Vi som kårer har denna tanke om vad Ett LiU är: 

• Ett LiU är ett universitet, fyra campus och fyra fakulteter 
• Ett LiU finns för att skapa sammanhållning.  
• Ett LiU finns i två kommuner med olika förutsättningar och därmed olika styrkor 
• Ett LiU är en devis för att påminna om att trots att vi består av många olika delar, så är vi en 

enhet som blir starkare av varandras olikheter. 

 

Vi önskar att universitetet tar ägandeskap över devisen Ett LiU och en gång för alla etablerar vad det 
egentligen står för. Därför vill studentkårerna att: 

• Ett LiU tar explicit form i Linköpings universitets värdegrund 
• Ett LiU blir ett inkluderande budskap som belyser att universitetets olikheter skapar en stark 

och unik helhet 


