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Förord 
“Vi möjliggör en studietid att minnas och säkerställer en utbildning att vara stolt över.” - 
Göta studentkårs vision 

 
Visionen är vägledande för alla delar av Göta studentkårs verksamhet och helt central för 
organisationens framtida aspirationer och planer. Verksamhetsstrategin och 
verksamhetsplanen är två kompletterande dokument som försäkrar att visionen är en 
kontinuerligt aktiv del av organisationens arbete för att den ska kunna nås. Medan 
verksamhetsstrategin omfattar övergripande fokusområden för organisationen under de 
kommande åren så ämnar verksamhetsplanen till att konkretisera och dela upp strategins 
olika områden.  

Verksamhetsåret 22/23 är det tredje av fyra år som arbetar efter den nuvarande 
verksamhetsstrategin. Efter det första året, som var ett implementeringsår, har det senaste 
året varit det första då verksamhetsstrategins områden har haft fullt fokus i 
verksamhetsplanen. I denna senaste verksamhetsplan har framförallt rättvisa och 
rättssäkerhet samt ett attraktivt medlemskap varit huvudsakliga arbetsområden, vilka 
valdes ut baserat dels på den rådande pandemin och dels på att dessa i övrigt 
uppfattades som relevanta för organisationen.  

Denna verksamhetsplan har fokuserat på områden som relaterar till medlemskap och 
organisationsstruktur. Detta val har baserats på att områdena i fråga inte har ägnats 
någon större uppmärksamhet i tidigare verksamhetsplaner, men också för att de är högst 
aktuella med hänsyn till att Göta studentkår nyligen har genomfört och avslutat en 
omfattande organisationsöversyn. Den kommer att prägla organisationens arbete och 
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strukturella förändringar i stor utsträckning och behöver därför också reflekteras väl i 
verksamhetsplanen.  

Mål 1.1 – Stärkt studentinflytandestruktur och aktiv 
studentmedverkan 

Studenternas rätt till inflytande över sin egna och framtida studenters utbildning och 
studiesituation utgör Göta studentkårs grunduppdrag. En aktiv studentmedverkan i 
utvecklingen av utbildningskvalitet är förutsättningen för ett starkt studentinflytande. 
Studenternas perspektiv och behov ska alltid prioriteras. Göta studentkår ska tillsätta 
studentrepresentanter i alla forum där studenter ska vara representerade. 

 

> 1.1.1. Skapa ett strategiskt och välgrundat arbetssätt för arbetet med 
utbildningskvalitet 

Under det senaste verksamhetsåret har utvecklingsarbetet kring frågan om 
utbildningskvalitet redan kommit igång, och en del av de strukturer och arbetssätt som 
behövs finns redan på plats. Ett exempel på detta är att en ny roll har skapats för en 
utbildningsbevakare som kan arbeta med dessa frågor på heltid. Utbildningsrådet har 
också utvecklats som mötesforum för utbildningsbevakningsfrågor under året, och 
ambitionen finns om att utveckla det ännu mer. Det är därför relevant även för kommande 
verksamhetsår att jobba vidare med dessa påbörjade strategier, men också att skapa fler 
arbetssätt för arbetet med utbildningskvalitet som anses behövas.  

Mål 1.3. Agendasättande i studentpolitiken  
Att vara en påverkansorganisation innebär att kunna påverka både inför och efter att 
beslut är tagna. Det handlar om att reagera på aktuella ämnen, det innebär också att 
vara den som gör ämnet aktuellt. Göta studentkårs åsiktsdokument ska vägleda oss i allt 
opinionsbildande arbete. Göta studentkår har möjlighet att delta i flertalet 
studentpolitiska forum, exempelvis Studentforum där man träffar stadens politiker och 
även Sveriges förenade studentkårers medlemsmöten. 

 

> 1.3.1. Strategiskt arbeta med opinionsbildning 

Göta studentkårs arbetssätt gällande opinionsbildning har genom åren haft en tendens 
att anta en sporadisk karaktär. Under verksamhetsåret 21/22 har ansträngningar gjorts för 
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att bygga strukturer och rutiner för att opinionsbildning kring studentpolitik genomgående 
ska ligga högt på agendan. För att inte förlora det som har påbörjats är det därför viktigt 
att även framöver prioritera att hitta metoder för att arbetet med opinionsbildning blir mer 
strategiskt i sin natur istället för sporadiskt.  

> 1.3.2. Stärka vår position genom att förmedla våra ställningstaganden i 
studentpolitiska forum 

Generellt har responsen från studenter varit väldigt god när Göta studentkår på olika sätt 
har tagit ställning för studenterna i diverse studentpolitiska frågor och forum. I en stor 
medlemsenkät som nyligen utfördes bekräftades även denna bild av svaren på 
undersökningen, där medlemmarna bland annat fick beskriva vilka frågor som de anser 
vara viktiga. Framöver bör dessa centrala studentpolitiska frågor prioriteras i arbetet med 
studentpolitik, och det bör vara tydligt för medlemmarna hur Göta ställer sig i frågor som 
de anser viktiga.  

Mål 2.1. En demokratisk förening  
En demokratisk förening bygger på ett starkt medlemsinflytande. Vi är en demokratisk 
organisation där medlemmarna har makten att skapa den organisation som dem vill 
vara en del av. Vår organisation ska kunna anpassa sig till omvärlden och därmed vara 
flexibel. 

 

> 2.1.3. Öka representationen samt legitimiteten inför val till förtroendeposter som 
väljs av fullmäktige 

Under en längre tid har det varit svårt att finna intresserade kandidater till alla 
förtroendeposter inom organisationen, både på central nivå och på sektionsnivå. För att 
Göta studentkår ska fungera som en demokratisk organisation är det viktigt att 
engagemanget frodas och att det finns en legitimitet för studentkårens 
förtroendeuppdrag. En viktig del av detta är också just att det finns en reell kandidatur om 
posterna med flera sökande för att undvika vakantsättningar och öka kompetensen inom 
organisationen. Det kommande verksamhetsåret behöver hitta strategier för att uppnå 
detta och följaktligen också ämna att öka antalet kandidater i valen till 
förtroendeposterna.  
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> 2.1.4. Ge större möjlighet till inkludering och insyn i organisationens beslutsprocesser 

Ett av Göta studentkårs större utmaningar är att agera och uppträda som en transparent, 
inkluderande och demokratisk organisation.  Göta studentkårs organisationsstruktur och 
beslutsprocesser kan ofta uppfattas som svårförståeliga och riskerar att minska tilltron till 
studentkåren som organisation. Arbetet med att förbättras på detta område har pågått 
under längre tid, men bör framöver prioriteras högre för att åstadkomma mer påtagliga 
förändringar. Detta är även i linje med organisationsöversynens resultat som på olika sätt 
prioriterar detta syfte högt.  

Mål 2.4. Organisationskultur  
Genom hela organisationen lever vi och agerar utifrån vår värdegrund. Det betyder att vi 
behöver skapa vår identitet utifrån värdegrunden och ständigt reflektera kring vad det 
innebär för organisationen som helhet, men också för varje individ eller grupp i Göta 
studentkår. 

 

> 2.4.1. Utifrån vår värdegrund, klargöra, enas och etablera en organisationskultur som 
alla står för 

Den genomförda organisationsöversynen har i stora delar kretsat kring vilket arbete som 
organisationen behöver göra gällande den interna organisationskulturen. Detta arbete har 
också påbörjats under detta verksamhetsår, men har inte kommit särskilt långt. Det har 
stundvis varit svårt att veta dels vilka de konkreta problemen är, dels hur man bäst kan gå 
tillväga för att lösa dem. Detta arbete hör även nära ihop med nästföljande punkt 
angående hur Göta studentkår uppfattas utifrån. Under det kommande verksamhetsåret 
är det centralt att båda punkterna utreds och utvärderas vidare för att komma fram till 
vilka förändringar organisationen behöver för att främja en mer hälsosam och positiv 
internkultur.  

> 2.4.2. Genom vårt agerande skapa en bild hos andra att Göta studentkår lever efter 
sin värdegrund 

Historiskt sett har det återkommande funnits ett mönster av att Göta studentkår uppfattas 
som en exkluderande organisation som är i lika delar svårförståelig och otillgänglig. 
Värdegrunden, som ska genomsyra alla delar av organisationen, poängterar starkt vikten 
av jämlikhet, respekt och öppenhet i organisationen, men att organisationen har 
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uppfattats som exkluderande är alltså en indikation på att arbetet med värdegrunden 
måste utvecklas kraftigt. Förhoppningen är därför att under de kommande åren få större 
förståelse för orsaken till denna uppfattning och att vårt agerande kan ändras utifrån det 
för att bilden av organisationen ska vara mer i linje med hur vi önskar att vara.  

Mål från organisationsöversynen  
Både verksamhetsåret 20/21 och 21/22 har lagt mycket tid och energi på en omfattande 
organisationsöversyn som genomfördes med hjälp av ett externt konsultföretag, 
Transformera. Det övergripande syftet med organisationsöversynen har varit att förstå 
vilka förändringar organisationen behöver både avseende organisationskulturen och 
verksamhetsstrukturen. Resultatet av organisationsöversynen blev trettio konkreta förslag 
på ändringar och implementeringar, som detta års heltidare har arbetat med att sortera 
och prioritera. De punkter som nu kvarstår kommer att vara en stor del av organisationens 
arbete både det kommande och nästföljande år, och av detta skäl har vissa utvalda 
punkter från organisationsöversynen inkluderats i denna verksamhetsplan. Innevarande 
verksamhetsår har inte arbetat färdigt med materialet från organisationsöversynen, men 
ämnar att vara det inför det kommande verksamhetsårets start.  

Följande punkter bör betraktas som exempel och förslag på vad man kan välja att börja 
med i arbetet med organisationsöversynens resultat. Det är med andra ord inte avsett att 
vara en exklusiv lista på vad som är relevant för det kommande verksamhetsåret, utan 
snarare agera som ett verktyg för att vägleda organisationen i detta omfattande arbete:  

> Ta fram ett arbetssätt för att vara mer synliga och närvarande för medlemmar  
 
> Skicka ut en enkät årligen till både medlemmar och studenter 

 
> Skapa ett medlems-/ påverkansforum 

 
> Utreda och klarlägga hur Göta studentkår bör struktureras som organisation och 

verksamhet  

  


