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Bilkårens värdegrund  
 

Bilkårens värdegrund antogs vid riksstämman 2016 och består av fyra värdeord med 

underliggande punkter: 
 

Engagemang  

 Vi tillsammans skapar Bilkåren! Delaktighet och demokrati är viktiga begrepp i vårt 

arbete för Bilkårens bästa.    

 Vi utför våra uppgifter med stort engagemang och med en vilja att ständigt utveckla 

oss.  

 Vi värderar gott kamratskap högt. Det skapar glädje och engagemang och ger oss en 

känsla av samhörighet. 

Samhällsansvar  

 Vi är en resurs för samhället och för våra medmänniskor.  

 Vi ställer upp!  

 Vi står för alla människors lika värde. 

Kompetens  

 Vi gör alltid vårt bästa och strävar efter högsta kvalitet.  

 Vi tar ansvar för vår utveckling och skapar nya möjligheter. 

Ömsesidig respekt  

 Vi visar och förväntar oss respekt för varandra, våra uppdragsgivare och 

samarbetspartners.  

 Vi är ett föredöme i vårt sätt att agera, uppträda och fullgöra våra uppgifter. 

 

Som hjälp att jobba med värdegrunden bland kårens medlemmar kan dessa förtydliganden 

användas:  

 

Engagemang 

Detta betyder bl a att vi tar ansvar och gör vårt bästa för att utföra de uppgifter vi har åtagit oss. 

För att skapa och vidmakthålla ett engagemang är öppenhet viktigt. Vi välkomnar därför nya idéer 

och vågar testa det oprövade. Som funktionärer involverar vi medlemmarna i arbetet, förmedlar 

vår värdegrund till alla nya medlemmar och ser en styrka i allas olika intressen och förmågor. Det 

är naturligt att engagemanget kan variera efter förmåga, intresse, livssituation och över tid. 

 

Samhällsansvar 

Detta betyder bl a att vi håller oss uppdaterade om vad som händer i vår omvärld.  Vi bidrar till en 

säkrare värld genom att engagera oss i Bilkårens olika verksamheter efter förmåga och möjlighet. 

Vi håller vad vi lovar och ställer upp när vi behövs. Övertygelsen om alla människors lika värde 

genomsyrar vårt agerande.  Det betyder också att vi värnar om vår fysiska hälsa och tar avstånd 

från illegala droger. Som Bilkårister har vi också ett högt säkerhetsmedvetande och är därför 

måttfulla med alkohol och andra legala droger samt visar respekt för den miljö vi verkar i. 
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Kompetens 

Detta betyder bl a att vi strävar efter att hålla oss uppdaterade och söker aktivt ny kunskap och 

information. Vi genomför de utbildningar vi behöver för att kunna utföra våra uppdrag med 

kvalitet och upprätthålla vår kompetens. Vi agerar professionellt i alla lägen, följer föreskriva 

regler och passar tider.  

 

Ömsesidig respekt  

Detta betyder bl a att vi välkomnar nya medlemmar med stor öppenhet och tolerans. Vi är lojala 

mot Bilkåren och inser vikten av samarbete. Vi inser att vi kan hamna i situationer då vi sätter 

Bilkårens intressen framför våra egna. Ett prestigelöst och lösningsfokuserat förhållningssätt 

hjälper oss igenom svårigheter som kan uppstå. Vi står upp för vår värdegrund, är stolta över att 

vara bilkårister, vi håller det vi lovar och tar ansvar för att kommunicera. Vi uppträder 

föredömligt när vi representerar Bilkåren i alla olika sammanhang. Detta innebär exempelvis att vi 

använder ett vårdat språk och använder vårdad klädsel, och när det passar, profilkläder.  

 

 

Material som stöd för värdegrundsarbetet 

Som ett stöd för kårer och kursledningar att implementera värdegrunden hos våra medlemmar 

finns en särskild folder att dela ut samt en kortlek med diskussionsfrågor. 
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Bilkåristerinran 
 

Som bilkårist skall du förvärva och bibehålla de färdigheter som denna din uppgift kräver.  

Du skall villigt och med omsorg utföra i tjänsten givna uppdrag, iakttaga tystnadsplikten, visa 

hänsyn, verka för gott kamratskap, och vara en heder för din kår.  

  

Du ska troget tjäna Sverige och bära ditt ansvar i goda tider som i onda, allt intill måttet av 

din förmåga.  

  

 


