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Inledning
Sveriges förenade studentkårers verksamhetsår 2006/2007 visar på ett
utifrån flera perspektiv lyckat år. Medlemmarna kan konstatera att det
som skrevs i verksamhetsplanen helt eller delvis uppfylldes.
SFS lyckades under sommaren och hösten hålla uppe ångan i frågan om
ett höjt studiemedel. Det blev en av valfrågorna som följde politikerna
fram till valdagen. Att detta gick att genomföra berodde på att hela
organisationen arbetade för ett gemensamt mål.
SFS lyckades i kvalitetsfrågan formulera vad som är kvalitet för SFS,
genom SFS kvalitetsmanifest. Arbetet med manifestet väckte en
diskussion inom organisationen om vad kvalitet egentligen är. En
diskussion som sedan hjälpt externa parter att få större förståelse för
vad kvalitet i den högre utbildningen innebär.
SFS lyckades i mångfaldsfrågan väcka en diskussion kring den norm om
vite, heterosexuelle mannen med akademikerbakgrund och utan
funktionshinder som på olika sätt präglar högskolans verksamhet. Samt
medvetandegöra vad normen ger för konsekvenser för utbildningen.
Det framgångsrika året till trots förlorade SFS under verksamhetsåret
fyra medlemskårer och fick bara ett inträde. Det är ett bekymmer att
den nationella studentrösten försvagas istället för att stärkas i en tid när
dess verklighet och organisering står för förändring i och med
kårobligatoriets avskaffande.
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Riksdagsvalet 2006 – Studenters ekonomi
Sammanfattning av frågan
Ett höjt studiemedel har under de senaste åren varit i fokus för SFS,
under valåret 2006 blev målet med frågan att studenters ekonomi skulle
bli en valfråga för riksdagspartierna. I tidigare arbete med frågan har
SFS lyckats få samtliga partier att ta ställning för ett höjt studiemedel.
Under sommaren och hösten låg fokus på att hålla kvar frågan i
debatten och att det skulle vara en fråga som debatterades i alla
valsammanhang ända fram till valdagen. Fokus låg på att stötta
medlemskårerna att nå ut i frågan. Fram till valdagen var frågan om ett
höjt studiemedel prioriterad framför alla andra frågor för SFS.
Studenters trygghetssystem har många och stora hål, att belysa dessa
och att få regeringen att komma med lösningar på problemen var under
året ett annat mål inom frågan. Att uppdatera den handbok SFS har
inom området och förtydliga SFS åsikter kring trygghetssystemet
behövdes för att kunna påverka effektivt.

SFS arbete med frågan
SFS arbete med frågan har varit mycket utåtriktat, höj studiemedlet
nu! kampanjen var i full gång vid verksamhetsårets start. För första
gången på länge hade SFS en fokus fråga som tydligt behöll sin karaktär
över verksamhetsåren. Att detta var möjligt berodde på enigheten inom
organisationen och att frågan drevs i projektform med sikte på
riksdagsvalet i september 2006.
Under Almedalsveckan var studenters ekonomi den fråga som SFS
fokuserat förde fram vid alla debatter och seminarier. SFS anordnade en
studiemedelsdebatt där alla riksdagspartier fanns representerade. Det
monopolspel om studenters ekonomi som använts tidigare under
kampanjen var med på Gotland och olika partiföreträdare fick spela
monopol i Almedalen. Under veckan lämnades de närmare 25 000
namnunderskrifter som samlats in för ett höjt studiemedel över till
dåvarande finansminister Pär Nuder. SFS fick stort genomslag under
veckan och hamnade på femtonde plats på Resumés lista över bästa
lobbyister.
Att stötta medlemskårer att nå ut i frågan var prioriterat detta gjordes
främst genom kampanjhemsidan och det mail som varje vecka gick ut
med information. Insändarstommar gjordes kontinuerligt och i början av
augusti skickades ett brev med information om kampanjen och ett
argumentationsstöd att använda vid valstugorna. Under kampanjen
certifierades partierna med mellan en till tre stjärnor beroende på hur
nära deras studiemedelshöjning låg SFS krav på 8 400 kronor. Diplomen
användes av kårer för att spika upp på valstugorna och göras synliga för
studenter som pratade med partierna.
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Efter att valet var klart skickades ett brev till samtliga
riksdagsledamöter för att informera om SFS men framförallt påminna
om vad de lovat studenter under valrörelsen.
Efter valet fortsatte arbetet med frågan och under den nytillträdda
regeringens budgetarbete anordnades fackeldemonstrationer runt om i
landet för ett höjt studiemedel. Trots vallöften kom ingen
studiemedelshöjning i budgeten, regeringen hänvisade till att
beloppsgränserna ska ses över under mandatperioden. I och med
regeringsskiftet placerades studiemedelsfrågan åter hos
utbildningsdepartementet och utbildningsminister Lars Leijonborg.
Den trygghetshandbok SFS tidigare skrivit var i behov av uppdatering
och under året gjordes detta med hjälp av de olika myndigheter som har
hand om studenter trygghet.
Regeringen påtalade tidigt att de skulle tillsätta en studiesocial
utredning. För att SFS skulle kunna vara tydlig i sina åsikter gentemot
utredningen gjordes en internremiss till medlemskårerna med syfte att
få en prioritering inom det studiesociala området. Utefter detta fastslog
styrelsen en prioritering enligt följande fallande ordning; Sjukförsäkring,
Studenter med barn, Socialbidrag, A-kassa, Bostadsbidrag.
SFS träffade vid ett flertal tillfällen ansvariga tjänstemän för att
diskutera vad utredningen borde fokusera på men trots detta var inte
utredningen tillsatt vid årets slut. Inför vårbudgeten skickade SFS tio
punkter med förslag på vad regeringen kunde göra för att förbättra
studenters trygghetssystem i väntan på en utredning.
Med höstbudgeten lades förslag på en förändrad a-kassa, förändringar
som i princip gjorde studenter obehöriga till a-kassesystemet.
Tillsammans med TCO och Tria gjorde SFS insatser för att försöka
rädda studerandevillkoret i a-kassan och bevara den överhoppningsbara
tiden vid sju år. Tillsammans med Tria skickade SFS brev till alla
riksdagsledamöter för att upplysa om vilka konsekvenser den nya akassan skulle få för studenter. Tillsammans med TCO skrev SFS en
rapport om konsekvenserna för studenter samt skrev lokalt anpassade
debattartiklar om hur reformen skulle kunna komma att påverka
kommunerna. SFS gjorde en kortfattad informationssida på hemsidan
om de nya a-kassereglerna för att stötta kårer och studenter med
information.
I maj ägde ministermötet inom ramen för Bolognaprocessen rum i
London. SFS fokus var den sociala dimensionen och tillsammans med
ESU och de olika europeiska studentorganisationerna kom tydligare
skrivningar om studenter ekonomiska situation in i kommunikén.

Analys av utfallet
I form av pengar har inte frågan om ett höjt studiemedel gett resultat.
Inte utöver det som den socialdemokratiska regeringen gjorde i sin
vårbudget 2006 och som började betalas ut hösten 2006. Men i
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genomslag och i att vara en valfråga har SFS verkligen lyckats. Ett
exempel på detta är att frågan om när regeringen kommer att höja
studiemedlet var en av de tio frågor Fredrik Reinfeldt fick som
nytillträdd statsminister i samhällsprogrammet Agenda. Ett annat
exempel på att frågan nått genomslag är hur levande den har varit
lokalt över hela landet, hos alla kårer. SFS har stått enade och lyckats få
studenter och studenters ekonomi till en valfråga, en fråga som inget
parti kunde förneka. Inom regeringen finns en prioriteringssplittring i
vad som bäst hjälper studenters ekonomi, en höjning av studiemedlet
eller en höjning av fribeloppet. Denna splittring står i vägen för den
höjning som SFS kräver.
Trots påtryckningar hade inte den studiesociala utredningen tillsatts vid
verksamhetsårets slut. Anledningarna som getts har varit många men
den mest troliga är frågan om studenter trots avsaknad av lön ska föras
in i det generella socialförsäkringssystemet eller om regeringen ska välja
att lappa ihop ett egen konstruerat trygghetssystem för studenter. Att
utredningen inte blivit tillsatt är något som utbildningsminister Lars
Leijonborg vid ett flertal tillfällen fått stå till svars för i riksdagen. Att
den inte är tillsatt är något som SFS lyckats få uppmärksamhet för och
so inte gått obemärkt förbi.
A-kassereformen gick inte att stoppa eller att få förståelse för hos
regeringen. Men reformens konsekvenser för studenter lyckades SFS
tydligt påvisa samt behovet av en omställningsförsäkring mellan studier
och arbete för studenter. Att SFS lyckades få ett bra genomslag kring akassan gjorde att informationen om reformen nådde fler studenter,
vilket i sig kan ses som ett lyckat resultat. A-kassereformerna var något
som diskuterades under valrörelsen och här kunde SFS ha varit mer
vaksam och på så sätt varit bättre förberedda när förslagen väl kom.
Arbetet med frågan under året har varit lyckat, men det är ett arbete
som inte kan avslutas förrän studiemedlet höjts och den studiesociala
utredningen inte bara tillsatts utan även nått resultat och gett positiva
förändringar i studenters vardag.

Finansiering för kvalitet
Sammanfattning av fokusfrågan
Stärkt utbildningskvalitet har länge varit en naturlig och mycket högt
prioriterad fråga för SFS. Bakgrunden är att resurserna per student
urholkats under de senaste femton åren. Detta dels på grund av den
ekonomiska nedgången under 1990-talet och dels på grund av den
massiva expansionen av platser i högre utbildning. SFS har inte varit
motståndare till expansionen som sådan, men konstaterar att den varit
underfinansierad och orsakat en urholkning av resurserna med lägre
kvalitet som följd.
SFS krav har främst varit finansiella. Vi har dels kritiserat de bristande
anslagen, och dels att själva resurstilldelningssystemet – de grunder
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anslagen fördelas på – i sig varit ett problem för kvaliteten. SFS har haft
ett tydligt mångfaldsperspektiv i sin kritik: det är studenterna från
underrepresenterade grupper i högskolan samt de studenter som avviker
från den akademiska normen som drabbas hårdast av
underfinansieringen.

SFS arbete med frågan
SFS arbete med frågan har varit både intern och extern – och till viss del
prioriterades det interna arbetet främst. Vi konstaterade att SFS inte
tidigare hade diskuterat och klargjort vad vi egentligen menade med
utbildningskvalitet. Därför arbetades ett kvalitetsmanifest fram, där vi
både förtydligade våra åsikter och framför allt lade fram en rad
konkreta, mätbara och genomförbara förslag inom åtta olika områden.
Detta föregicks av ett omfattande förankringsarbete bland
medlemskårerna, där vi också ställde olika prioriteringar och perspektiv
mot varandra.
SFS vårkonferens behandlade utbildningskvalitet ur en rad olika
utgångspunkter, med ett tydligt syfte att låta kårerna ta del av olika
perspektiv som står i konflikt till varandra. DK involverades mer aktivt i
arbetet i åsiktsbildandet än tidigare år, vilket var både uppskattat och
framgångsrikt. Kvalitetsmanifestet spreds aktivt bland medlemskårerna
och användes utåt i seminarieform gentemot flera universitet och i
riksdagens utbildningsutskott. Det krav vi framför allt betonade var
ökad lärartäthet.
Frågan om resursfördelning och prislappar behandlades på en hearing
med de tjänstemän som arbetat med nuvarande systems tillkomst. Vi
har deltagit i och framför våra krav i den statliga utredning som har till
uppgift att föreslå ett nytt resurstilldelningssytem.
Även om SFS tydligt prioriterar resursförstärkning före uppfyllande av
50%-målet, var det särskilt ur ett mångfaldsperspektiv omöjligt att inte
belysa frågan om svikande ansökningstal till högskolan. Tillsammans
med TCO skrevs därför en rad artiklar om orsakerna till och problemen
med att så många ungdomar, särskilt från landsbygd och med ickeakademisk bakgrund, inte anser att utbildning lönar sig.
Under valrörelsen 2006 prioriterades, i linje med fullmäktiges direktiv,
de studiesociala kraven (höjt studiemedel) framför kraven på stärkt
kvalitet. Efter valet följde vi dock upp och kritiserade den nytillträdda
regeringen för att de inte redan från inledningen av sin mandatperiod
gav ökade resurser till högre utbildning.

Analys av utfallet
Vare sig den socialdemokratiska eller borgerliga regeringen har förmåtts
redovisa eller försvara grunderna till dagens resurstilldelningssytem.
Orsaken till det är dock, kort uttryckt, att det inte finns någon tydlig
grund att redovisa i den meningen att det finns en saklig koppling
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mellan systemet och dagens reella kostnader för olika utbildningar. Det
finns också få politiska aktörer som fullt ut kan försvara dagens system,
även om det finns argument för systemet och en förklaring till hur det
kom till. Det finns tvärtom en medvetenhet om bristerna i systemet. SFS
har fokuserade istället på att delta i och påverka själva utredningen av
de förändringar som ska göras. I detta arbete ser det i dagsläget ut som
att SFS kommer att få gehör för flera av våra utgångspunkter: en
minskad andel ska fördelas efter hur poäng studenter producerar, en
viss andel ska gå efter bedömning av utbildningens kvalitet, och en
relativ utjämning kommer troligtvis att ske mellan de olika
utbildningarna – med följden att framtida förstärkningar blir störst till
de utbildningar som i dag ger lägst ersättning till lärosätena. Det senare
föreslog även regeringen under verksamhetsårets två budgetar. Därför
bör arbetet denna del av frågan ses som relativt framgångsrikt
behandlad.
Vad gäller själva nivåerna på resurser till högre utbildning kunde vi inte
mäta några framgångar. I höstbudgeten 2008 användes SFS fråga om
det bristande antalet lärarledda som ett ledande mantra som en central
del av problemformuleringen. Några resurser att tala om som resultat av
regeringens insikt kunde dock inte noteras. På forskningssidan blev
utfallet något bättre, även om resurserna inte kunde knytas till att
trygga doktoranders anställning i högre grad.
Däremot lyckades vi framgångsrikt få upp en stor diskussion och
förankring av SFS syn på kvalitet. Detta bör ha ökat förståelsen för olika
synsätt på vad utbildningskvalitet är och lagt en god grund för
kommande arbete. Slutligen blev kvalitetsmanifestet även ett
användbart redskap i det lokala arbetet med kvalitetsfrågor.
Det är särskilt några aspekter som är tillfredsställande:
- vi lyckades överbrygga konflikten mellan bildnings- och
arbetsmarknadsperspektiv
- arbetet genomsyrades av ett mångfaldsperspektiv, inte elitism
- diskussionerna präglades av samförstånd, inte konflikt, mellan kårer
som representerar olika utbildningsdiscipliner
- även de av tradition mer teoretiska områdena bildning och mångfald
formulerades i konrekta och genomförbara förslag
- en aktiv diskussion om anställningsbarhet initierades för första gången
på länge.
De tre fokusfrågorna Finansiering för kvalitet och Mångfald i akademin
formulerades ursprungligen för att komplettera och gå in i varandra.
Även om kvalitetsmanifestet överbryggade båda dessa frågor, finns det
anledning att vara självkritisk till arbetets uppläggning och
genomförande jämfört med de höga ambitionerna att årets fokusfrågor
skulle vara mer integrerade i varandra än tidigare verksamhetsår.
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Mångfald i akademin
Sammanfattning av frågan
Målet med fokusfrågan är att SFS ska uppmärksamma och motverka
den rådande normen om den vite, heterosexuelle mannen med
akademikerbakgrund och utan funktionshinder som på olika sätt
präglar högskolans verksamhet.

Strategi
Det är svårt att hitta en specifik arbetsmetod eller åtgärd som skapar
mångfald på alla plan och nivåer. På en övergripande nivå har SFS tagit
fram dels en begreppsdefinition av mångfald och dels två tydliga
argumentationslinjer:

Retention
Lärosäten måste utöka sitt tänkande från breddad rekrytering till
breddat avslutande, eller retention. Här krävs dels undersökningar av
vad som orsakar avhopp, dels viljan att arbeta planerat och strukturerat
med att motverka dessa problem.

En inkluderande högskola
Synsättet att vissa studenter inte passar i högskolan – trots tillräckliga
förkunskaper och förutsättningar –är inte värdigt en demokrati. Istället
för att fråga vilka studenter som passar i högskolan bör man fråga hur
högskolan kan anpassas för alla studenter.
Generellt har det första målet varit enklast att introducera i högskolan,
vilket kan bero dels på att retention är ett enklare koncept och dels på
att arbetet för en inkluderande högskola kräver självinsikt och
förändring av cementerade värderingar och fördomar.
Utfall (utifrån styrelsens konkretisering av VP:n)
SFS styrelse, doktorandkommitté och kansli har fått intern
kompetensutveckling och utbildning, bland annat genom föreläsningar
under styrelse- och kanslimöten.
SFS har tagit fram en begreppsdefinition av ordet mångfald och
åsiktsbildat kring de perspektiv som styrelsen prioriterat där
argumentationslinjer saknats.
SFS har tagit ställning till viktiga förslag och utredningar; Plats på scen
(SOU 2006:42), Integrationens svarta bok, En sammanhållen
diskrimineringslagstiftning (SOU 2006:22).
SFS har träffat och uppmärksammat rektorer på behovet av
retentionsarbete. SFS har också arrangerat en endagskonferens, öppen
för både kårer och lärosäten, i syfte att informera ytterligare om
retention.
Samla krafterna - konferens om retentionsfrågor
Konferensen ägde rum på Svensk Handel i Stockholm och hade tema
retentionsfrågor. Tanken var att vi skulle diskutera hur man kan jobba
med retention som kåraktiv och hur universitet, högskolor tidigare
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jobbat med frågan. Dagen innehöll både pass med personer med
erfarenheter av retentionsarbete och diskussionsövningar.
SFS har genom revision av viktiga åsiktsdokument och medverkan i
arbetsgrupper drivit mångfaldsarbetet i ESIB framåt.
SFS har skapat nätverk där kåraktiva som arbetar med mångfaldsfrågor
kunnat knyta kontakter och utbyta erfarenheter. SFS har också
prioriterat kårstöd till de medlemskårer som bett om hjälp i
mångfaldsfrågor.
SFS har arbetat med att ta fram en handledning om hur
medlemskårerna kan arbeta med frågan om mångfald inom akademin.
SFS har anordnat en flerdagarskonferens i Umeå för att utbilda och
åsiktsbilda kring mångfald. Konferensen hade ett brett innehåll och
fokuserade på både teoretiska begrepp och praktiska verktyg.
Höstkonferens
Höstkonferensen ägde rum i Umeå och hade tema mångfald. Bland
annat sattes mångfaldsstafetten igång under konferensen för att
uppmana kårerna till att arrangera sig i mångfaldsfrågan på lokal nivå.
Mångfaldsstafetten gick senare i mål under SFSFUM.
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Doktorandkommittén
Ledamöter
Martin Wahlén
Anna Gatti (avgick)
Anna Danell
Andreas Bryhn
Håkan Lane
Ida van der Woude
Tomas Torounidis (avgick)
Pia Löthgren
Sara Berglund
Jenny Mjösberg
Madeleine Lilja
Mikaela Malm

Om verksamheten
Under verksamhetsåret 2006/07 har SFS Doktorandkommitté genomfört
arbete på ett något annorlunda sätt än tidigare år. Genom ett gott
sammarbete med andra organisationer som företräder doktorander
nationellt har vi lyckats få ett större genomslag än tidigare. Se vidare i
den gemensamma verksamhetsberättelsen för sammarbetet nedan.
Förutom de aktiviter som tas upp i den gemensamma
verksamhetsberättelsen har kommittén tillsammans med handläggare
Frida Lundberg arbetat fram en argumentationsskrift för
doktorandanställningar (Dnr: PA03-3/0607). Skriften har distribuerats
till madelemskårerna. Kommittén har även medverkat i framtagandet
av SFS Kvalitetsmanifest (Dnr: PU1-1/0607). Därutöver har kommittén
arbetat med en skrivelse till diskrimineringsombudsmannen (DO) och
JämO. Skrivelsen gäller om det är förenligt med lagen om
likabehandling av studenter i högskolan att använda stipendier som
studiefinansiering. Skrivelsen undertecknades också av Sdok och
överlämnades till ombudsmännen under sommaren.
Som ett led i SFS interna jämställdhets- och likabehandlingsarbete har
utredare Pär Wiktorsson medverkat vid ett doktorandkommittémöte.
För att ge styrelsen ansikten på ledamöterna i SFS doktorandkommitté,
och öka kommitténs kunskap om resten av organisationen, har
kommittén och styrelsen genomfört ett delvis gemensamt möte på SFS
kansli.
Martin Wahlén
Ordförande för SFS doktorandkommitté 2006/07

12

Verksamhetsberättelse för de nationella
doktorandorganisationerna perioden 1 juli 2006 till
sista juni 2007
Inledning
Under det gångna året har Sveriges Doktorandförening (SDF), Sveriges
Doktorander (SDok) och SFS doktorandkommitté (SFS-DK) utvecklat ett
samarbete med utgångspunkten att gemensamt driva de frågor där det
finns en samsyn mellan de tre organisationerna.
Som organisationer har vi en delvis skild grund. SFS-DK och SDok är
kårfackliga organisationer; SFS-dk med grunden i de kårer som är
anslutna till SFS och SDok som samlande organisation för samtliga
doktorandsektioner och kårer. SDF är som doktorandsektion inom
Sveriges Universitetslärarförbund (SULF) en del av SACO och den
fackliga rörelsen.
Samarbetet innebär att våra tre organisationers olika styrkor vad det
gäller kontaktnät, kompetens, och representativitet gentemot
beslutsfattare och samhället i stort, kan kombineras på ett sätt så att vi
tillsammans blir starkare. Den stora samsyn som finns mellan
organisationerna har under året resulterat i att flera för
doktorandkollektivet viktiga frågor, har kunnat drivas gemensamt.
Samarbetet har genom detta resulterat i en ökad tydlighet i den externa
kommunikationen.
Verksamhetsberättelsen behandlar den gemensamma verksamheten,
och varje organisation bilägger dessutom en del som är separat för den
aktuella organisationen.

Arbetsgruppens sammansättning och uppdrag
Samarbetet mellan organisationerna har sedan slutet av 2006
samordnats genom en gemensam arbetsgrupp bestående av två
representanter från respektive organisations presidium. Gruppen träffas
3-4 gånger per termin för att stämma av aktuella frågor och koordinera
gemensamma aktiviteter.
Vidare utveckling av samarbetet diskuteras, och har hittills resulterat i
att en utredare för arbetsgruppen finns tillgänglig vid SULF:s kansli.

Gemensamt åsiktsdokument
Under våren 2007 har ett för organisationerna gemensamt
åsiktsdokument tagits fram. Syftet med åsiktsdokumentet, som utgår
från de samverkande organisationernas respektive åsiktsprogram och
verksamhetsplaner, är att utgöra en grund för de frågor som ska drivas
gemensamt. Det gemensamma åsiktsdokumentet har i juni 2007
godkänts av de tre organisationernas styrelser.
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Gemensamma möten
Den 28 augusti stod SDF som värd för ett gemensamt möte mellan de tre
organisationerna, med det huvudsakliga syftet att diskutera möjligheten
till samarbete och gemensamma utspel inom ett begränsat antal
frågeställningar (finansieringsformerna, karriärvägar,
licentiatantagning och doktoranders ohälsa).
Den 10 maj stod SFS som värd för en gemensam seminariedag med
skuggdoktorandproblematiken som tema. Vid mötet medverkade bland
andra KTH:s rektor, tillika tillträdande universitetskanslern, Anders
Flodström.
Vidare har SFS-dk och SDok hållit gemensamma styrelsemöten den
3/10, 4/12, 13/3 och 4/6, till vilka också SDF har inbjudits. Vid enskilda
styrelsemöten har möjligheten till adjungering av representanter från de
övriga organisationerna använts.

Gemensamma utspel
Anställning för alla doktorander
Under det gångna verksamhetsåret har en rad utspel gjorts med kravet
på att alla doktorander ska finansieras genom anställning, och att
utbildningsbidrag och stipendium ska avskaffas som möjliga alternativ
till anställning. Tre debattartiklar har publicerats, varav den senaste
också undertecknats av sex av de sju politiska studentförbunden. Inför
vårbudgeten tillskrevs regeringen och riksdagens utbildningsutskott i
frågan. Nedan redovisas utspelen.
30/10-06. Debattartikel i Sydsvenska Dagbladet: ”Ge doktoranderna en
anställning”, undertecknad av Mattias Wiggberg (SDok), Elin Rosenberg
(SFS), Martin Wahlén (SFS-dk), David Svenn (SACO-student) och
Carolina Saf (SDF).
8/11-06. Debattartikel i Upsala Nya Tidning: ”Ge doktorander
ekonomisk trygghet”. undertecknad av Mattias Wiggberg, Carolina Saf,
Elin Rosenberg och Martin Wahlén.
Februari – 06. Skrivelse till utbildningsminstern, finansministern och
utbildningsutskottet: ”Dags för anställning till alla doktorander”,
undertecknad av Mattias Wiggberg, Elin Rosenberg, Rikard Lingström
och Eva Westerberg (SACO-student).
13/4-07. Debattartikel i Göteborgs-Posten: ”Otrygga villkor riskerar ge
sämre forskare”, undertecknad av Elin Rosenberg, Rikard Lingström,
Mattias Wiggberg, Eva Westerberg (SACO-student), Martin Wahlén,
Peter Ranki (centerstudenter), Mats Andersson (gröna studenter), Erik
Bengtsson (kristdemokratiska studenter), Peter Giesecke (liberala
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studenter), Magdalena Streijffert (s-studenter) och Carolina Lindkvist
(vänsterns studentförbund).

Villkor för utländska doktorander
Under våren uppmärksammades det avtal som KTH och Uppsala
universitet har slutit med den kinesiska stipendiemyndigheten CSC, och
som innebär att kinesiska staten med stipendium finansierar
doktorander vid lärosätena. Vidare uppmärksammades att KTH har
planer att sluta ett liknande avtal med den pakistanska staten. Nedan
redovisas medieinslag och utspel.
6/2-07. UNT, debattartikel, Mattias Wiggberg m.fl, angående avtal
mellan Uppsala universitet och CSC.
23/3-07. Sveriges radio, Ekonyheterna och P3 nyheter, intervju med
Rikard Lingström och Anders Flodström (rektor KTH) angående avtal
mellan KTH och CSC.
23/3-07. Sveriges radio, P3 nyheter, intervju med Mattias Wiggberg och
Anders Flodström,
angående avtal mellan KTH och CSC.
26/3-07. Universitetsläraren 5/07, intervju med Mattias Wiggberg och
Rikard Lingström angående stipendiefinansiering för asiatiska
doktorander.
30/3-07. Radio Uppland, intervju med Mattias Wiggberg och Roland
Roberts.
31/3-07. UNT (webb och tryck), artikel.
3/4–07. Sveriges Radio, P3 nyheter, intervju med Mattias Wiggberg,
angående avtalet mellan Uppsala Universitet och CSC.
11/4-07. Sveriges radio, Ekonyheterna och P3 nyheter, intervju med
Rikard Lingström och Anders Flodström (rektor KTH), angående
planerat avtal mellan KTH och Pakistan.

Karriärval
För att underlätta och initiera arbetet med frågan om kärriärutveckling
utanför akademin för doktorander sammanställde SDok under året ett
ramverk som belyser de olika aspekterna på frågan. Ramverket har
sedan använts vid ett flertal tillfällen för att peka på nyttan med
insatser som underlättar doktoranders karriär utanför akademin.
Behovet av förbättrad karriärplanering för doktorander och en bättre
marknadsföring av disputerades färdigheter diskuterades i en
gemensam debattartikel ”Forskning – ett karriärval ?” som publicerades
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i Östgöta Correspondenten den 10 januari. Undertecknare: Mattias
Wiggberg, Rikard Lingström, Elin Rosenberg och Martin Wahlén.
Generaldirektör Per Eriksson Vinnova har besökts och uppvaktats
(gemensamt styrelsemöte SDok och SFS-DK på Vinnova 4/12) för att
diskutera karriärmöjligheter för nydisputerade samt meriteringstjänster
för nydisputerade. Vid ett möte med Baltic Development Forum
diskuterades också frågan ur ett baltiskt-regionalt perspektiv,
tillsammans med bl.a. tillträdande universitetskansler Anders
Flodström.

Möjligheten till prolongation för nationella uppdrag
Under våren har prolongationsregler för olika lärosäten sammanställts
och ett dokument tagits fram med argumentation kring varför enhetliga
regler för prolongation för nationella doktoranduppdrag bör införas.
Dokumentet kommer att sändas till SUHF, men också vara ett stöd för
lokala kårföreträdare på lärosätena. Se också nedan, möte med SUHF
den 9/5.
Övriga möten med beslutsfattare och utredningar
31/8-06. Seminarium hos SFS med bland andra tillträdande
resursutredare Dan Brändström.
3/10-06. Alexander Rhodin från Utbildningsdepartementet medverkade
vid styrelsemöte med SDok.
1/2 – 07. Möte med befattningsutredningen. Mattias Wiggberg, Anna
Gatti och Martin Wahlén träffade utredaren Ann Numhauser-Henning.
1/2 – 07. Möte på Vinnova med handläggare Tomas Torounidis angående
satsning på meriteringstjänster för kvinnliga forskare. Mattias
Wiggberg, Anton Forsberg, Rikard Lingström, Anna Gatti och Martin
Wahlén medverkade.
8/5 – 07. Möte med resursutredningen. Rikard Lingström, Mattias
Wiggberg och Martin Wahlén träffade utredaren Dan Brändström.
9/5 – 07. Möte med SUHF. Rikard Lingström, Mattias Wiggberg och
Martin Wahlén träffade SUHF:s generalsekreterare Bengt Karlsson bl.a.
angående möjligheten till gemensamma regler för prolongation för
nationella doktoranduppdrag.
9/5 – 07. Möte på Utbildningsdepartementet med ämnessakkunniga
Alexander Rodin och Goran Bogdanovic. Mattias Wiggberg, Rikard
Lingström och Martin Wahlén medverkade.

Slutord
Som framgår av verksamhetsberättelsen har det gångna året inneburit
en mycket snabb utveckling av samarbetet mellan organisationerna, en
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utveckling som också resulterat i ett mycket stort antal gemensamma
utspel.
Vår gemensamma ambition är att samarbetet ska fortsätta att utvecklas
under det kommande året, för att bli till en självklar del för våra
respektive organisationers verksamhet. Tillsammans har vi större
möjligheter att bidra till en god kvalité i svensk forskarutbildning.

SFS i media 06/07 – resultat och analys
I kombination med att SFS står inför ett eventuellt avskaffande av
kårobligatoriet och att fler medlemmar lämnat organisationen än vad
som kommit till, genomsyrades hela 06/07 av att utröna vad SFS står för
– och vill stå för. Speciellt i kommunikationen med medlemmarna men
så klart också i mediearbetet. Detta gjorde att vi valde att betala Berghs
School of Communication för att göra en översyn av hela SFS
kommunikation. Många av de slutsatser gruppen drog har redan tagits
med i det dagliga arbetet.

Studenters ekonomi
Kampanjen för att höja studiemedlet skulle kulminera vid valet i
september för att sedan droppa av och lämna plats åt de andra två
fokusfrågorna. På pressklippen kan man se att detta också skedde i
princip på valdagen. Efter detta tog debatten om det avskaffade
studerandevillkoret över vilket blev en sak SFS fick ägna mycket tid åt.
SFS bild av hur det låga studiemedlet drabbar studenter gick igenom
och vi lyckades få media på vår sida. Studenters ekonomi var något det
rapporterades om i både höst och vårbudgeten och som både
utbildningsministern och statsministern vid flertalet tillfällen fick stå
till svars för.

Mångfald i akademin
Studentbarometern som i år handlade om kurslitteratur, likabehandling
och hur studenter trivs i högskolan släpptes i maj och först då hamnade
fokusfrågan Mångfald i akademin i media. Tyvärr var timingen dålig
eftersom Högskoleverket bara någon dag tidigare släppte en liknande
rapport. Under året hade det också rapporterats en del om SFS
mångfaldsstafett i framför allt kårtidningarna.
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Finansiering för kvalitet
SFS kvalitetsmanifest publicerades i februari och då stiger antalet klipp
för frågan av naturliga skäl. Själva släppet fick inte jättebrett genomslag
men har däremot använts flitigt i senare kommentarer om högskolans
svikande kvalitet. Det har varit bra att kunna hänvisa exakt till vad
SFS menar med att kvaliteten måste förbättras och det vi framför allt
fokuserat på är att alla studenter bör ha minst 15 lärarledda timmar i
veckan.

Pressklipp kvalitet
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Fördelningen av klipp följer studentkalendern med mest
uppmärksamhet för SFS vid terminsstart. SFS har släppt jämförelsevis
få rapporter under 06/07 vilket påverkar antalet pressklipp. När vi inte
släpper eget material blir vårt deltagande mer av reaktion på andras
verksamhet.
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Andra mediestrategier inför 06/07:
Att tidigt sätta upp kommunikationsmål för flera frågor och följa dem.
Detta var ett effektivt arbetssätt. Vi har ständigt uppdaterat vad som
ska sägas i olika frågor och sedan följt detta, vilket gjort att SFS varit
tydlig i sin kommunikation.
Att för första gången fronta bara ordförande. Detta för att skapa en
tydligare avsändare av SFS eftersom presidiet byts ut varje år. Det var
en lyckad satsning som lett till att SFS oftare än tidigare har år fått
uttala sig som representant för studenterna. Förut delade vi detta mer
med andra studentorganisationer och lokala kårer.
Att använda oss mer av insändare som för en relativt liten arbetsinsats
ger ett stort genomslag bland vanliga läsare. Vi började hårt inför valet
men tappade tyvärr i fart efter detta. Varje gång vi skickat en insändare
har den publicerats brett.
Övrigt i verksamheten som påverkat mediearbetet
Vi inledde ett nära samarbete med TCO som bland annat resulterade i
flera gemensamma debattartiklar i länspressen och i slutändan en större
rapport om kommande års fokusfråga Samverkan för kvalitet.
Samarbetet startade i en gemensam frustration över diskussionen att
utbildning inte skulle löna sig. Lärarförbundet ingick också i detta
samarbete.

SFS mediearbete, enligt Berghs
SFS var ett av examensprojekten på Berghs School of Communication
våren 2007. Där ingick några rekommendationer för den fortsatta PR-
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strategin som redovisas nedan. En sammanfattning av rapportens
slutsatser i sin helhet går att läsa i SFS verksamhetsberättelse för 0607.
”Idag syns de väldigt frekvent i press, tv och radio och har en väl
fungerande mediestrategi. Vi kommer därför att lägga fokus på övriga
kanaler, till exempel studenttidningar samt PR i samband med events
kring kampanjer och övriga aktiviteter. En mer operativ form av PR som
ett komplement till den formen som SFS använder sig av idag.”
Långsiktig PR-strategi
 SFS bör vända sig mot studenttidningar och lokalpress som ett
komplement till den nationella publiciteten.


Att vara personlig är viktigt. Mot studenttidningar har SFS
möjlighet att presentera lokalt material som är vinklat för
respektive kår. Detta med anledning av att ge kåren en
exklusivare känsla. I mån av tid kan SFS använda sig av statistik
och undersökningar med lokal prägel.



När det gäller pressmeddelanden bör SFS skicka dem med viss
återhållsamhet för att ge mer tyngd åt det man väl skickar ut.



En väl genomtänkt tävling för kårer bör stärka relationen mellan kårer
och SFS. Tävlingen i sig är också värd att skriva om in studenttidningar
och lokalpress.



Att 50 procent av studenttidningar vid varje utgåva har minst en artikel
som är initierad av SFS. SFS ska långsiktigt arbeta med att bearbeta
studenttidningar. Att bedriva PR-arbete mot studenttidningar är viktigt
för förståelsen för organisationen hos kårer och studenter. Genom
artiklar i studenttidningar kan de läsa om vad SFS arbetar med. Det är
viktigt om man vill behålla sina medlemmar att de är väl insatta och på
ett enkelt vis kan följa arbetet SFS gör.



SFS bör eftersträva att medverka i studentradion på de orter där sådan
finnes.

Resultat
Detta är en sammanställning av de tillfällen då SFS varit synlig i
medierna under verksamhetsåret 06/07. I bevakningen ingår de
nationella dagstidningarna, lokalpress och fackpress via
mediebevakningsföretaget Cision. Etermedierna och många av
kårtidningarna bevakas däremot manuellt av SFS, vilket gör att vissa
klipp kan ha missats. Resultatet nedan kan alltså ses som att detta är de
tillfällen då SFS åtminstone synts i media under verksamhetsåret. När
samma inslag sänts flera gånger i tv eller radio har detta räknats en
gång.
SFS var med i tidningen ungefär lika mycket som året innan. Studenters
ekonomi är det i särklass vanligaste ämnet, även om detta sjönk efter
valet då SFS mediefokus på studenters ekonom i stort sett avbröts på
dagen. Studenters ekonomi seglar dock alltid upp även under
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sommarmånaderna. Andra ämnen som fått mycket utrymme är den
avskaffade a-kassan för studenter, bostäder, och olika artiklar om SFS
organisation (kårobligatoriet, SFS Studentstad, fullmäktigemötet bland
annat).
Per månad tar vi emot ungefär 40 journalistsamtal, publicerar drygt 11
debattartiklar, är med i tv eller radio 7 gånger och samlar 90 pressklipp.
Då är även sommar- och julmånaderna medräknade trots att vi knappt
bedriver någon verksamhet då.





Pressklipp – 1 077
Pressmeddelanden – 31
Debattartiklar/insändare – 137
TV och radio – 82

Totalt antal pressklipp – 1 077
Dagstidningar – 656
Göteborgs-Posten – 34
Svenska Dagbladet – 25
Upsala Nya Tidning – 24
Sydsvenskan – 23
Dagens Nyheter – 21
Jönköpings-Posten – 16
Helsingborgs dagblad – 14
Nya Wermlands Tidning –
13
Gotlands Tidningar – 13
Gotlands Allehanda – 13
Sundsvalls tidning – 12
Västerbottens-kuriren – 12
Kristianstadsbladet – 11
Länstidningen Östersund –
11
Nordvästra Skånes
Tidningar – 11
Östersundsposten – 11
Tidningen Ångermanland –
10
Barometern – 10
Gefle Dagblad – 10
Smålandsposten – 10
Norrköpings tidningar – 9
Värmlands Folkblad – 9
Hallands Posten – 9
Vestmanlandsläns Tidning
–9
Skånska dagbladet – 8
Metro Riks – 8
Stockholm city – 8
Metro Göteborg – 8
Corren – 7
Metro Skåne – 7
Aftonbladet – 7
Blekinge Läns Tidning – 7

Arbetarbladet – 7
Eskilstuna kuriren – 7
Landskrona-Posten – 7
Norra Västerbotten – 6
TTELA – 6
Borås tidning – 6
Nerikes Allehanda – 6
Västerbottens Folkblad – 6
Metro Stockholm – 5
Sydöstran – 5
Norrbottenskuriren – 5
Smålandstidningen – 5
Bohuslänningen – 5
Falukuriren – 5
Oskarshamnstidningen – 5
Norra skåne – 5
Falköpings tidningar – 5
Västgöta bladet – 5
Borlänge tidning – 5
Dagbladet – 5
Örnsköldsviks allehanda –
5 515
Tranås tidning – 4
Skaraborgs länstidning – 4
Vetlanda Posten – 4
Trelleborgs allehanda – 4
Hudiksvalls tidning – 4
Motala & Vadstena
Tidning – 4
Skövde nyheter – 4
Dagens Industri – 4
Ljusnan – 3
Dagen – 3
Stockholms Fria Tidning –
3
Nya Ludvika tidning – 3
Enköpingsposten – 3
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Mora tidning – 3
Karlskogakuriren – 3
Punkt SE Göteborg – 3
Folkbladet – 2
Alingsås tidning – 2
Hälsingekuriren – 2
Västerviks tidning – 2
Katrineholmskuriren – 2
Laholms tidning – 2
Ljusdalsposten – 2
Norrländska
socialdemokraten – 2
Norrtelje tidning – 2
Karlskoga tidning – 2
Göteborgs Fria Tidning – 2
GT – 2
Hallands nyheter – 2
Södra dalarnes tidning – 2
City Göteborg – 2
Dalademokraten – 2
City Malmö/Lund – 2
Punkt SE Stockholm – 1
Punkt SE Öresund – 1
Världen idag – 1
Expressen – 1
Folket – 1
Ystads allehanda – 1
Östermalmsnytt – 1
Söderhamns tidning – 1
Lidingö tidning – 1
Mariestads tidning – 1
Östran – 1
Ölandsbladet – 1
Jönköping Nu – 1
Dagens PS – 1
Extra Östergötland – 1

Nyhetsbyråer – 12
TT – 10
PM – 2
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Hela Gotland – 1
Nya Lidköpings tidning – 1
Kalmars läns tidning – 1
Nybrotidningen – 1
Aftonbladet Göteborg – 1
Aftonbladet Linköping – 1
Aftonbladet Lund – 1
Aftonbladet Stockholm – 1
Bollnäsnytt – 1
Dagens Stockholm – 1
Piteå tidning – 1
Ena-Håbo tidningen – 1
Folkbladet Jönköping – 1
Härrydaposten – 1
Karlshamns allehanda – 1
Linköpings tidning – 1
Lerums tidning – 1
Länstidningen Södertälje –
1
Mitt i Botkyrka/Salem – 1
Mitt i Huddinge – 1
Mitt i Södermalm – 1
Mitt i Vasastan – 1
Stockholmstidningen – 1
Säffletidningen – 1
Sölvesborgstidningen – 1
Vi i Vasastan – 1
Vimmerby tidning – 1
Vårt Kungsholmen – 1
Mitt i Östermalm – 1
Mitt i Värmdö – 1
Mitt i Lidingö – 1
Mitt i Nacka – 1
Sala allehanda – 1
Skaraborgsbygden – 1
Smålänningen – 1

Kår-, student- och lärosätestidningar – 186
Lösnummer – (Örebro) 28
Ergo (Uppsala) – 20
Vertex (Umeå) – 16
Lundagård – 15
Studentliv (TCO) – 13
Sista Brefvet (Växjö) – 11
Citrus (Karlstad) – 10
Spionen (Göteborg) – 9
Kårsordet (Jönköping) – 9
Gaudeamus (Stockholm) –
7
Kåriren (Kristianstad) – 6
Pålsjö Ängsblad (TLTH,
Lund) – 5
Mahskara (Malmö) – 4
Tofsen (Chalmers) – 4
Kåranen (Mälardalen) – 4
Filosofen (Linköping) – 3

Universitetsläraren
(SULF) – 3
Samtid (Lund) – 2
Lärarstudenten – 2
Konrad (Läs) – 2
Teori och Praktik (Malmö
Högskola) – 2
Nyheter och debatt (HSV) –
2
Osqledaren (KTH) – 1
Studenträtt (HSV) – 1
Soda (Södertörn) – 1
Campus Teknik – 1
Lituanian (Linköping) – 1
Ultunesaren – 1
Universitetstidningen
(Luleå) – 1
Civilekonomen – 1
Civilingenjören – 1

Fackpress – 51
ST Press – 6
Resumé – 5
Fastighetsägarna – 3
Just nu Gotland – 3
Offensiv – 3
Affärsvärlden – 2
Handelskammartidningen
–2
Nu – 2
Privata affärer – 2
SKTF-tidningen – 2
Riksdag och departement –
1
Bofast – 1
Aktuellt i politiken – 1
Dagens media – 1
Internationalen – 1

Skandiatidningen – 1
Bolagsfakta – 1
Kom ut – 1
Ny tid – 1
Allt om mat – 1
Sändaren – 1
Entreprenören – 1
Tromb – 1
Miljömagasinet – 1
Arbetsmarknaden – 1
Skolvärlden – 1
Dagens Teknik – 1
Ny Teknik – 1
Lärarförbundets tidning –
1
Proletären – 1
Journalisten – 1

Internet – 172
Sr.se – 24
Jnytt.se – 21
Newsdesk.se – 20
Helagotland.se – 14
Svt.se – 7
Fotnoten.se – 6
Hogskolan.net – 6
Tco.se – 5
Aftonbladet.se – 5
Gotlandska.se – 4
Tv4.se – 4
Sulf.se – 4
Metro.se – 3
Liu.se – 3
Dinapengar.se – 3

Ltu.se – 2
Ssco.se – 2
Losnummer.net – 2
Borås högskolas webb – 2
Hgo.se – 2
mp.se – 2
Skolporten.com – 2
Regeringen.se – 1
Hv.se – 1
Helsingborgsbloggen – 1
Helsingborg.se – 1
Helsingborg.se – 1
Privataaffärer.se – 1
Nyhet.nu – 1
Journalisten.se – 1
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Pressmeddelanden – 31
juli - 0
augusti - 3
060818 Där satt den – studenterna kom med
060824 Socialdemokraterna certifieras av SFS
060823 Inget Alliansförslag om studiemedlet
september - 2
060915 Bokslut för studiemedlet
060918 SFS-are blir statsminister
oktober - 4
061006 Studiemedlet på första tentan, Leijonborg
061012 Fackeltåg mot fattigdom
061016 Studenterna, c, fp och kd förlorarna i studiemedlet
061016 Nya pengar behövs till kvalitetssatsning
november - 3
061110 Klara färdiga gå för SFS Mångfaldsstafett
061116 Arbetslösa akademiker hänvisas till socialbidrag
061129 Fäll inte Uppsala universitet
december - 3
061219 Storstadskvinnor under 29 år största förlorarna när a-kassans
studerandevillkor tas bort
061220 Önskelista från studenterna
061221 Det alternativa urvalet är hotat
januari - 1
070122 Reinfeldt, ekonomi ger kvalitet
februari - 2
070215 Inget oberoende utan finansiering
070221 SFS kommenterar Leijonborgs DN debatt
mars – 2
070308 8 frågor till högskolans maktmän
070328 Gotland blir SFS studentstad 07/08
april – 9
070402 Med sikte på kvalitet, Leijonborg
070416 Varken pengar till kvalitet eller studiemedel
070419 Vi studenter behöver tydligare krav
070419 Ny ledning för Sveriges studenter
070420 Högskolan diskriminerar studenter
070421 SFS jämställdhetspris till Uppsala för bred jämställdhetsgranskning
070424 SFS fokuserar på studentinflytande och samverkan
070426 Tyst om studenterna från nya universitetskanslern
070426 Äntligen, CSN!
maj - 2
070514 Tummen upp för kvalitetsbonus
070523 SFS kommenterar HSV:s årsrapport
juni – 0
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Internt
Hemsidan
Under året har en arbetsgrupp arbetat med att ta fram förslag på hur en
ny webbplats för SFS ska se ut utifrån de behov som funnits. Trots viss
försening genomfördes allt tekniskt arbete under verksamhetsåret så att
den nya hemsidan kunde lanseras i början av verksamhetsåret 0708.

Grafisk profil
I samarbete med Berghs School of Communication togs en ny grafisk
profil fram för SFS . Denna visades upp på SFS fullmäktige och
beslutades sedan av styrelsen. Implementeringen skedde i samband med
att det nya verksamhetsåret startade.

SFS-akademin
Den relativt nystartade verksamheten SFS-akademin – där vi erbjuder
våra medlemmar skräddarsydda utbildningar, går bra. Kårerna hör av
sig i större och större utsträckning. De ca 20 stycken utbildningstillfällen
som gavs under året har varit mycket uppskattade och lyckade.

Samling av småkårer
En dag för mindre kårer i Stockholm anordnades på kansliet under
hösten. Dagen var en mindre version av utbildningsdagarna och med
fokus på att dels ge verktyg för arbetet på kåren men även att visa hur
SFS kan hjälpa och stödja kåren. Ett positivt resultat av dagen kan ses i
att mindre kårerna i Stockholmregionen valt att använda sig av SFS
akademin under året.

Rekrytering av kårer
Under året togs ett bättre informationsmaterial kring SFS fram för att
kunna rekrytera kårer. Det gjordes en del informationsinsatser om SFS
på kårer som inte är medlemmar i SFS. Arbetet fokuserades under
vintern på att bevara de kårer som funderade på eller redan tagit beslut
om att gå ur SFS.

Omorganisation av kansliet
För att bättre kunna möta de krav som ställs på kansliet bl a i och med
att våra resurser minskade har omfördelning av arbetsuppgifterna
gjorts. Även en större omorganisation har genomförts med anledning av
att en och en halv tjänst under våren sades upp pga av minskade
medlemsintäkter. Processen med nedskärningarna genomfördes under
våren, men de verkställdes den 1/7-07.

Antal anställda
Under verksamhetsåret har nio personer (inklusive kanslichef) varit
anställda. Två av dessa har gått på föräldraledighet och ersatts av
vikarier. Anställningsgraden har på ett par av tjänsterna varierat under
året bl a till följd av tjänstenedsättning med anledning av barn under
åtta år.
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Internationellt arbete
SFS är medlem av ESIB1 – en international för SFS motsvarigheter i
Europa, samt av Nom/Bom, ett nätverk för SFS motsvarigheter i de
nordiska och baltiska länderna. SFS deltog i ESIB:s höst- och
vårkonferenser samt hel- och halvårskongresser. Vi deltog i Nom/Bom:s
höst- och vårmöten, samt hade enskilda besök hos NUSUK
(England/Wales/Skottland), DSF (Dankmark), SYL (Finland) och ESIB:s
jämlikhetskommitté.
SFS tog även emot studiebesök från studentorganisationer från Finland,
Norge, Gambia och Kurdistan.
Nytt för i år var att styrelsen fick besluta om deltaljerade riktlinjer för
SFS internationella arbete. Dessa riktlinjer fokuserade på två saker:
- SFS ska vara drivande i mångfalds- och jämställdhetsdiskussioner.
Detta utfördes genom att SFS tillsammans med våra
syskonorganisationer i Schweiz och Estland utgjorde en
jämlikhetskommitté inom ESIB. Vi tog också fram en enkät om hur man
arbetar med mångfaldsfrågor inom ESIB och reviderade ESIB:s program
för jämlika möjligheter inom högre utbildning,
- SFS ska verka för att det internationella arbetet fokuserar mindre på
representation, politiska ställningstaganden och sociala aktiviteter, och
mer på organisatoriskt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Detta arbete
påbörjades under 0607 och fick genomslag inom Nom/Bom, men kan
först utvärderas efter verksamhetsåret 0708.

Konferenser & utbildningar under
2006/2007
SFS-fullmäktige
Årets FUM ägde rum i april under tre dagar, på Gotland i splitter ny
konferenslokal precis vid havet. Mötet fortlöpte väl, när vi gick därifrån
hade vi en ny verksamhetsplan, nya fokusfrågor som blev Samverkan för
kvalitet och Studentinflytande in i framtiden och tre nya presidialer. Vi
hade även fått med oss många nya idéer inför verksamhetsåret 07/08.
Årets möte präglades av en inriktning mot att förändra mötesrutinerna
till mer IT-inriktat och mindre papper, dels med tanke på miljön men
också för ökad effektivitet och delaktighet. Arbetet med detta kommer
att utvecklas ytterligare inför nästa års SFSFUM. (se även bifogad fil,
sammanfattning mentometerutvärdering).

1

Organisationen bytte under våren 2007 namn till ESU – European Students´ Union
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Kvinnligt nätverk
Det kvinnliga nätverket är ett forum för kåraktiva kvinnor att träffas
och utbyta erfarenheter och stärka varandra i kårarbetet. Under
verksamhetsåret har det kvinnliga nätverket både haft regionala och
nationella träffar. Teman har i stora drag varit karriärplanering och
deltagarna från SFS har fått chansen att träffa kvinnor inom akademin
som gjort karriär och som kan ge bra tips på vägen och berätta
svårigheter de stött på och hur de hanterat dessa. De regionala
träffarna har främst handlat om att karaktiva från närliggande orter
har fått chansen att träffa varandra och prata om aktuella saker och sin
situation som kåraktiva.

Höstkonferens
Höstkonferensen ägde rum i Umeå och hade tema mångfald. Bland
annat sattes mångfaldsstafetten igång under konferensen,nt för att
uppmana kårerna till att arrangera sig i mångfaldsfrågan på lokal nivå.
Mångfaldsstafetten gick senare i mål under SFSFUM.

Vårkonferens
Vårkonferensen ägde rum i Uppsala och temat var Kvalitet.
Konferensens innehåll bestod av föreläsningar och gruppdiskussioner,
bland annat kring det kvalitetsmanifest som under tiden för konferensen
var ute på remissrunda hos kårerna.

Samla krafterna- konferens om retentionsfrågor
Konferensen ägde rum på Svensk Handel i Stockholm och hade tema
retentionsfrågor. Tanken var att vi skulle diskutera hur man kan jobba
med retention som kåraktiv och hur universitet, högskolor tidigare
jobbat med frågan. Dagen innehöll både pass med personer med
erfarenheter av retentionsarbete och diskussionsövningar.

Kompetensnätverket för mångfald
På den första träffen med kompetensnätverket samlades kåraktiva som
arbetade med mångfaldsfrågor. Vi gick igenom en kortare utbildning i
normkritiska BRYT-metoder. Nätverkets framtid diskuterades. Ett
hinder för framtida träffar ansåg deltagarna vara bristen på
finansiering. Senare lyckades SFS skaffa bidrag från Ungdomsstyrelsen
och kunde därmed ersätta deltagarna för alla kostnader vid en andra
träff. På den andra träffen presenterade olika kårer sitt arbete med
Mångfaldsstafetten, vi gick igenom en jämställdhetsutbildning och
lyssnade på den nationella samordnaren för stöd till funktionshindrade
studenter.
Seminarium om normativ kurslitteratur tillsammans med FSL
Föreningen Svenska Läromedel (FSL) organiserar förlag som säljer
kurslitteratur och SFS arrangerade ett seminarium tillsammans med
dem. Syftet var att få förlagen att tänka mer problemet med fördomar
och snedvridet innehåll i kurslitteraturen. Utvärderingen visade att
deltagarna från förlagen uppskattade seminariet.
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Utbildningsdagar
Utbildningsdagar hölls i Mariefred både under hösten och våren. Båda
tillfällena var välbesökta och innehöll både föresläsningar och
diskussionsövningar. Uppskattade inslag under utbildningsdagarna var
bland annat besök från statsekreterare Peter Honeth samt pass kring
media, kommunikation, mångfald, juridik, att vara förtroendevald och
om att vara arbetsgivare.

Arrangemang 06/07
Höstkonferens med tema mångfald
Vårkonferens med tema kvalitet
Utbildningsdagar höst och vår
Kårtidningsdag vid två tillfällen
Informatörsdag vid två tillfällen
Samla krafterna- konferens om retentionsfrågor
Kompetensnätverket för mångfald, två träffar
Kvinnligt nätverk, tre träffar (nationella och regionala)
Konferens om skuggdoktoranders situation
Seminarium om normativ kurslitteratur tillsammans med FSL
Hearing om prislappssystemet
Dag för småkårer – mindre variant av utbildningsdagarna
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Remisser besvarade under 2006/2007
Remiss: Studieavgifter i högskolan (SOU 2006:7)
Dnr: PU2-1/0607
Beslut: Styrelsen
Remiss: Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls
etablering på bostadsmarknaden
Dnr: PT2-1/0607
Beslut: Presidiet
Remiss: Plats på scen (SOU 2006:42)
Dnr: PM2-1/0607
Beslut: Styrelsen
Remiss: Förlängning investeringsstöd, mindre hyreslägenheter och
studentbostäder
Dnr: PT2-2/0607
Beslut: Presidiet
Remiss: Bättre arbetsmiljö regler (SOU 2006:44)
Dnr: PM2-2/0607
Beslut: Styrelsen
Remiss: Rättvisa och jämlika villkor på bostadsmarknaden (Ds 2006:9)
Dnr: PT2-3/0607
Beslut: Presidiet
Remiss: HSV:s förslag till ny föreskrift om särskilda behörigheter
Dnr: PU2-2-0607
Beslut: Presidiet
Remiss: Förslag till nationellt kvalitetssäkringssystem för perioden
2007-2012
Dnr: PU2-3/0607
Beslut: Styrelsen
Remiss: En arbetslöshetsförsäkring för arbete
Dnr: PT2-5/0607
Beslut: Presidiet/styrelsen
Remiss: Ett ökat inflytande för universitet och högskolor vid utseende av
ledamöter i styrelser
Dnr: PA2-1/0607
Beslut: Presidiet
Remiss: Ändring av föreskrift om studielånebelopp för studenter
utomlands
Dnr: PT2-7/0607
Beslut: Presidiet
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Remiss: Förslag till ändrade regler för tillträde till högre utbildning
Dnr: PM2-6/0607
Beslut: Presidiet
Remiss: Från Socialbidrag till arbete
Dnr: PT2-9/0607
Beslut: Styrelsen
Remiss: Bidragsbrott (SOU2006:48)
Dnr:
Beslut:
Remiss: CSN - Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning
Dnr: PT2-4/0607
Beslut: Presidiet
Remiss: Studieavgiftsutredningen
Dnr: PU2-1/0607
Beslut:
Remiss: Integrationens svarta bok
Dnr: PM2-5/0607
Beslut:
Remissvar: En sammanhållen diskrimineringslagstiftning (SOU
2006:22)
Dnr: PM2-3/0607
Beslut:
Remiss: Värdering av utländska betyg – HSV
Dnr:
Beslut: Presidiet
Remiss: HSV:s föreskrifter och allmänna råd om översättning till
engelska av examina
Dnr:
Beslut: Presidiet
Remiss: Bättre möjlighet till tidsbegränsad anställning mm
Dnr:
Beslut: Styrelsen
Remiss: Förslag till författnings ändringar; Ny utbildnings- och
examensstruktur U2007/272/UH (Lärarexamen)
Dnr: PU2-5/0607
Beslut: Styrelsen
Remiss: Svartköp och svartjobb i Sverige (Rapport 2007:1), Skatteverket
Dnr: PT2-8/0607
Beslut: Styrelsen
Beslut: Ungdomar, stress och psykisk ohälsa (SOU 2006:77)
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Dnr: PA2-2/0607
Beslut: Styrelsen
Remiss: Ändring av föreskrifter om beviljning av studiemedel
Dnr: PT2-10/0607
Beslut: Presidiet
Remiss: Ändring av föreskrifter om studiemedel
Dnr: PT2-11/0607
Beslut: Presidet
Förfrågan: Utredningen om studiemedel och personuppgifter
Dnr: PT2-12/0607
Beslut: Presidiet
Remiss: Slopad förmögenhetskatt m.m.
Dnr: PT2-13/0607
Beslut:
Remiss: HSV:s föreskrifter om bilaga till examensbevis
Dnr:
Beslut:
Remiss: Förslag till författnings ändringar med anledning av inrättande
av en ny examen U2007/3438/UH (speciallärarexamen)
Dnr: PU2-6/0607
Beslut:
Remiss: Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå
Dnr:
Beslut:
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