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Chalmers Studentkårs Visions- och 

uppdragsdokument 
Visionen beskriver vad 
studentkåren strävar mot.  

Uppdragen beskriver de 
ständigt aktuella åtaganden 
som kåren skall arbeta 
med. De mäts på årsbasis 
genom indikatorer. 

Studentkårens prioriterade 
områden och strategier samt 
företagsgruppens 
strategiska plan utgår från 
uppdragen och visionen. 
De sträcker sig över ett 
tidsspann på tre till fem år. 
Syftet med dessa är att 
skapa en riktning samt 
synliggöra vad som är 
prioriterat inom 
verksamheten de 
kommande åren. 

På årsbasis bryts de 
prioriterade områdena, 
strategierna och den 
strategiska planen ner i en 
verksamhetsplan, som blir utvecklingsfokuserad. 

Allt som görs i den dagliga verksamheten, både utvecklande och löpande arbete, ska kopplas till 
visionen, antingen direkt eller genom att skapa rätt förutsättningar. 

Chalmers Studentkårs vision 
Alla medlemmar skall trivas och utvecklas under hela sin chalmerstid. 

 
All members should thrive and develop during their entire time at Chalmers. 
  



 VISIONS- OCH UPPDRAGSDOKUMENT 

2021-01-27 

Fullmäktige 

 2 av 6   

 

Chalmers Studentkårs uppdrag 
Det finns vissa åtaganden som Chalmers Studentkår alltid skall arbeta med och dessa definieras som 
våra uppdrag. Dessa uppdrag är grupperade i tre områden beroende på vem som är målgruppen. 

Alla teknologer skall 
1. kunna tillgodogöra sig en utbildning av hög kvalitet 

2. ha möjlighet att påverka sin utbildning och studiesituation 

3. känna sig trygga under sin chalmerstid 

Alla medlemmar skall 
4. vara väl förberedda inför arbetslivet 

5. ha tillgång till bostad under sin chalmerstid 

6. ha tillgång till relevant service  

7. ha möjlighet till personlig utveckling utöver studierna 

8. känna sig hemma och kunna umgås med sina vänner inom Chalmers Studentkår 

Chalmers Studentkår skall 
9. ha en stabil organisation  

10. representera medlemmarnas åsikter 

11. aktivt kommunicera med medlemmar och andra intressenter 

Chalmers Studentkårs indikatorer 
För att kunna bedöma hur väl Chalmers Studentkårs verksamhet uppfyller de uppdrag som är 
fastställda så finns det ett antal indikatorer. Dessa indikatorer är grupperade baserat på uppdragen 
och mäts på årlig basis. 

1. Alla teknologer skall kunna tillgodogöra sig en utbildning av hög 

kvalitet 
Alla teknologer skall kunna tillgodogöra sig sin utbildning på Chalmers genom att kurser och program 
är av högsta kvalitet. Lärarna på Chalmers skall ha en hög pedagogisk skicklighet och 
lärandeaktiviteterna är anpassade till såväl ämnet som studenterna.  

Indikatorer 
1.1.  Medelvärdet av teknologernas helhetsomdöme på alla kurser som kursutvärderas. 

1.2.  Hur många procent tar examen inom 1,5 år efter nominell tid. 

1.3.  Chalmers ranking på (a) Times Higher Education samt (b) QS University Ranking. 

1.4.  Antal helårsprestationer av antalet helårsstuderande i procent. 
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2. Alla teknologer skall ha möjlighet att påverka sin utbildning och 

studiesituation 
Alla teknologer har rätt att påverka både sin utbildning och studiesituation. Det är centralt att 
teknologerna är medvetna om vilka olika möjligheter till inflytande det finns. Studentrepresentanter, 
och grupper inom teknologsektionerna som representerar teknologerna, skall ha ett reellt inflytande i 
högskolans organ och god kontakt med teknologerna.  

Indikatorer 
2.1.  Genomsnittlig svarsfrekvens på alla kursutvärderingar. 

2.2.  Andel teknologer som känner att de kan påverka sin utbildning och studiesituation. 

2.3.  Andel av studentrepresentanterna som anser att de har inflytande inom högskolan. 

3. Alla teknologer skall känna sig trygga under sin chalmerstid 
Teknologerna på Chalmers skall vara och känna sig psykosocialt, rättsligt, ekonomiskt, och fysiskt 
trygga under sin chalmerstid. Teknologerna skall trivas både i sin studiemiljö och tillbringad tid på 
campus. Alla teknologer skall bemötas på samma villkor. 

Indikatorer 
3.1.  Andel teknologer som under senaste året upplevt oro över sin ekonomiska situation. 

3.2.  Andel teknologer som inte upplevt Chalmers fritt från diskriminering under det senaste året. 

3.3.  Andel teknologer som känner sig trygga när de vistas på campus (a) Lindholmen och (b) 
Johanneberg. 

3.4.  Andel teknologer som under senaste året upplevt att de har känt sig stressade eller oroade 
över sin studiesituation en längre tid. 

4. Alla medlemmar skall vara väl förberedda inför arbetslivet 
Medlemmarna skall vara väl förberedda för arbetslivet genom att både ha kännedom kring relevanta 
arbetsgivare på arbetsmarknaden samt vara trygga med sin framtida yrkesroll. Under studietiden 
behövs därför möjligheten för studenter att aktivt upptäcka olika yrken och arbetsgivare samtidigt 
som kännedom om möjliga yrkesroller efter examen stärks.  

Indikatorer 
4.1.  Andel av medlemmarna som anser att de har möjlighet att upptäcka möjliga yrkesroller. 

4.2.  Andel av medlemmarna i de sista årskurserna som känner sig förbereda inför arbetslivet. 

4.3. Andel av medlemmarna som anser att de har kännedom om relevanta arbetsgivare på 
arbetsmarknaden. 

5. Alla medlemmar skall ha tillgång till bostad under sin chalmerstid 
Chalmers Studentkårs medlemmar skall inte uppleva att frågan om bostad är något som leder till 
otrygghet, hindrar dem från att studera på Chalmers eller delta i kårens aktiviteter. Boendet skall vara 
trivsamt och bidra positivt till medlemmarnas liv. 
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Indikatorer 
5.1.  Andel av medlemmarna som upplever en hög prisnivå på sin bostad. 

5.2.  Andel av medlemmarna som tycker att tillgång till bostad har varit ett problem under de 
senaste 12 månaderna. 

5.3.  Nöjd kund-index hos (a) Chalmers Studentbostäder och (b) Stiftelsen Göteborgs 
Studentbostäder. 

5.4. Genomsnittlig kötid som krävs för att få en studentbostad hos (a) Chalmers Studentbostäder 
och (b) Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder. 

6. Alla medlemmar skall ha tillgång till relevant service 
Chalmers Studentkår skall tillhandahålla ett brett utbud av service till medlemmarna. Servicen skall 
vara utformad efter medlemmarnas förutsättningar. Servicen kan bestå av tillgång till studiematerial, 
mat, fika, nöjen, lokaler, fritidsaktiviteter, träningsmöjligheter och transportmöjligheter. 

Indikatorer 
6.1.  Andel av medlemmarna som är nöjda med tillgången till service på campus (a) Lindholmen 

och (b) Johanneberg. 
6.2.  Omsättning per kårkort och år. 

6.3.  Andel medlemsrabatt av omsättning som Chalmers Studentkårs företagsgrupp lämnar till 
medlemmar. 

6.4.  Studentvärdesindex inom Chalmers Studentkårs företagsgrupp. 

7. Alla medlemmar skall ha möjlighet till personlig utveckling utöver 

studierna 
Chalmers Studentkårs medlemmar skall ha möjlighet till personlig utveckling vid sidan av studierna, 
genom att engagera sig i kårens verksamhet. Engagemang inom Chalmers Studentkår skall kännas 
värdefullt. På så sätt kan medlemmarna få med sig erfarenheter, nätverk och värdefull kunskap som 
kompletterar studierna. Medlemmarna skall även ha möjlighet till fritid utöver studierna som 
exempelvis att delta i verksamhet hos extern part. 

Indikatorer 
7.1.  Andel av medlemmarna som någon gång under sin studietid engagerat sig i Chalmers 

Studentkår. 

7.2.  Andel av medlemmarna som känner att Chalmers Studentkår har bidragit till personlig 
utveckling. 

7.3  Andel av medlemmarna som säger sig ha möjlighet till fritid vid sidan av studierna. 

8. Alla medlemmar skall känna sig hemma och kunna umgås med 

sina vänner inom Chalmers Studentkår  
Chalmers Studentkår skall erbjuda ett rikt studentliv och tillhandahålla lokaler och ytor för att möta 
dessa. Medlemmarna skall ha möjlighet att delta i ett brett utbud av aktiviteter. Kårens faciliteter 
skall finnas till för, och utformas med, medlemmen i fokus.  
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Indikatorer 
8.1.  Andel av medlemmarna som tar del av Chalmers Studentkårs verksamhet. 

8.2.  Andel av medlemmarna som är nöjda med Chalmers Studentkårs utbud av sociala aktiviteter. 

8.3.  Andel av medlemmarna som är nöjda med Chalmers Studentkårs utbud av lokaler.  

9. Chalmers Studentkår skall ha en stabil organisation 
Chalmers studentkår är en organisation med stark integritet och stabil ekonomi. Aktiva, arvoderade 
och anställda mår bra och finner sitt arbete givande.  

Indikatorer 
9.1.  Andel aktiva och arvoderade som känner att deras arbete är givande. 

9.2.  Andel aktiva och arvoderade som upplever en rimlig arbetsbelastning. 

9.3.  Medarbetarnöjdhet hos Chalmers Studentkårs anställda. 

9.4.  Antal år Chalmers Studentkår klarar sig utan inkomst. 

10. Chalmers Studentkår skall representera medlemmarnas åsikter 
Chalmers Studentkår skall, i egenskap av en medlemsorganisation, representera sina medlemmars 
åsikter. Det skall ske för medlemmarna, i relevanta organ och organisationer såväl internt, lokalt, 
regionalt som nationellt. 

Indikatorer 
10.1.  Andel av medlemmarna som känner att Chalmers Studentkår representerar deras åsikter. 

10.2.  Andel av studentrepresentanter i Chalmers beslutande och beredande organ som Chalmers 
Studentkår har invalda representanter i. 

10.3 Valdeltagande i föregående fullmäktigeval. 

10.4..  Andel av medlemmarna som vet hur de kan påverka Chalmers Studentkårs verksamhet. 

11. Chalmers Studentkår skall aktivt kommunicera med medlemmar 

och andra intressenter 
Chalmers Studentkår skall uppfattas som ödmjuk och tillgänglig. Kårens medlemmar skall känna till 
den verksamhet och medlemsnytta som kåren erbjuder och hur påverkansarbetet sker. Alla 
medlemmar skall känna att det är bra att kåren finns och lätt kunna ta del av resultaten av kårens 
arbete. 

Indikatorer 
11.1.  Andel teknologer som vill vara medlemmar i Chalmers Studentkår oavsett om kårobligatoriet 

råder eller ej. 

11.2.  Andel av medlemmarna som tycker att deras kårmedlemskap är prisvärt. 

11.3.  Genomslag av kommunikation från Chalmers Studentkår, mätt genom (a) sidvisningar på 
hemsidan, (b) följare på sociala medier och (c) öppningsgrad av nyhetsbrev.  
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Prioriterade områden 
Då omvärlden och förutsättningarna ändras över åren så har Chalmers Studentkår valt att använda 
prioriterade områden som ett sätt att göra fokuserade satsningar över en längre tid. Områdena utgår 
från uppdragen och visionen samt sträcker sig från tre till fem år. 

1. Säkerställa framtidens engagemang 
Prioriterat mellan 2017/2018 och 2022/2023 

Mycket pekar på svårigheter att attrahera medlemmar till ideella engagemang, både nationellt och inom 
Chalmers Studentkår. För att kunna säkerställa nästa generation Chalmeristers behov tillgodoses bör 
studentkåren proaktivt arbeta för att ta reda på hur framtidens engagemang skall utformas och hur de bör 
kommuniceras. Detta med inkludering som en viktig grund. 

(Uppdrag 7, Uppdrag 8, Uppdrag 9) 

2. Ekologisk hållbarhet på Chalmers 
Prioriterat mellan 2019/2020 och 2023/2024 

Hållbarhet är en hjärtefråga för studenterna vid Chalmers. Chalmers och studentkåren kan bidra till 
omställningen till en hållbar värld genom att minimera verksamhetens klimatpåverkan. Studentkåren åtar 
sig därför att intensifiera sitt arbete med ekologisk hållbarhet. Ambitionen är att verka för att 
studentkårens ideella verksamhet, företagsgruppens verksamhet,  samt Chalmers verksamhet är så 
miljövänlig som möjligt med bibehållen kvalité 

(Uppdrag 1, Uppdrag 2, Uppdrag 6, Uppdrag 10, Uppdrag 11) 

3. Hälsa och välmående 
Prioriterat mellan 2021/2022 och 2025/2026 

Studenternas psykiska och fysiska mående är en ständigt aktuell fråga. Unga vuxna mår allt sämre 
samtidigt som kraven på studenter är fortsatt höga. Studentkåren ser ett behov av att arbeta med den här 
frågan proaktivt men också reaktivt för att förbättra studenternas tillvaro. Ambitionen är att genomföra 
satsningar för en förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos studentkårens medlemmar. 

 (Uppdrag 3, Uppdrag 4, Uppdrag 6, Uppdrag 7, Uppdrag 8) 

 

 
 


