
Organisationens interna åtagande 
Stockholms universitets studentkår har satt som mål i verksamhetsplanen att höja valdeltagandet i 
kårvalet till 30 % senast 2023. Årets delmål var 23 % med hänsyn till pandemiläget. I förra årets 
kårval deltog 22,7 % av medlemmarna vilket då var det högsta valdeltagandet på nästan 30 år. I 
arbetet med planering och material inför kårvalet har alla delar av studentkårens kansli involverats, en 
referensgrupp med representanter för kårpartier har kontinuerligt fått ge inspel, lokala studentråd har 
delat information om kårvalet på lärplattformarna, studentföreningar på campus har anordnat digitala 
evenemang där kårvalets kandidater har deltagit, volontärer har rekryterats för att informera om valet 
för studenter, och en projektledare med övergripande ansvar för genomförandet har rekryterats 
externt. Genom mejl och telefonsamtal till medlemmar, debatter, filmer och inlägg på sociala medier, 
samt artiklar i studentkårens digitala tidning #studietid har våra medlemmar och övriga vid 
universitetet informerats om möjligheten att påverka studietiden genom att påverka kåren. 2021 års 
kårval avgjordes i maj och valdeltagandet landade på 27 %, det högsta på 39 år och högre än 
genomsnittet för studentkårer i Sverige. Engagemanget för kårvalet är något som fört studenter 
närmare varandra, vilket vi kommer att tillvarata genom att via exempelvis hemsidan kontinuerligt 
återkoppla till studenterna om hur deras nyttjande av sin demokratiska rätt har påverkat vilka frågor 
vi lyfter i kontakten med olika makthavare. 
  
Organisationens externa åtagande 
Vi har detta år etablerat ett nytt centralt studentråd med representanter från alla fakulteter. 
Deltagarna i rådet har fått utvärdera rådets verksamhet och med anledning av de diskussionerna 
kommer vi att fortsätta utveckla vår information till studenter om universitetets organisation och olika 
vägar att påverka som student. Vi har även fattat beslut om att de centrala student- och 
doktorandråden ska involveras i kårfullmäktiges arbete genom att ta fram förslag på prioriterade 
påverkansfrågor nästa år, vilket tidigare inte har skett. Vi kommer även att verka för att stärka 
studenters möjlighet att påverka vid beslut på universitetet där det demokratiska underskottet är 
särskilt påtagligt, nämligen de beslut som i dagsläget fattas av en enda person. Samtidigt fortsätter 
arbetet med att fördela resurser mellan olika studentföreningar på campus för att möjliggöra fler 
evenemang, studiecirklar och annat som uppmuntrar till trevlig samvaro men även diskussion och 
samhällsengagemang. 
  
Organisationens kommunikativa åtagande 
För SUS är frågor om studentinflytande och medlemsdemokrati nära knutna till demokratifrågor 
överlag. Vi har i år bland annat uttalat oss till stöd för studenter och demokratirörelser i Myanmar. Vi 
kommer att synliggöra att det är 100 år sedan demokratin infördes i Sverige i samband med att vi gör 
inlägg på vår hemsida och i sociala medier om att vi undertecknar deklarationen. Vi kommer även att 
kunna synliggöra detta i vår kommunikation senare under året, inte minst då det även är 100 år 
sedan studentkåren förrättade allmänna val till ordförande för första gången. 
 


