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1. Presidiets förord 

Studentrörelsen befinner sig i konstant förändring och rörelse, men är 

samtidigt och till viss del beroende av och djupt påverkad av det som 

gjorts tidigare. Förändring tar tid, särskilt på den nationella och 

internationella nivån. Trots det kan vi konstatera att studentrörelsen 

genom Sveriges förenade studentkårer, SFS, påverkat situationen till 

det bättre även verksamhetsåret 17/18. 

SFS är den organisation som representerar svenska studenter nationellt 

och internationellt. Vi kanaliserar studentrösten i frågor som i högsta 

grad påverkar studenter och hela sektorn. Ett enkelt exempel är hur en 

reform inom den internationella Bolognaprocessen lett till det vi idag 

kallar högskolepoäng och låter dessa vara översättningsbara bortom 

nationsgränser. Vi har historiskt både lyckats stärka tryggheten för de 

som studerar i Sverige och stärka kvaliteten av deras utbildningar. 

Under året såg vi framgångar för studentrörelsen i både mer och mindre 

konkreta former. Exempelvis betonade regeringen under året SFS roll i 

att studiemedlet höjdes.  

Den svenska studentrösten var en stark och modig röst under året. Vi 

tvekade inte kring att stå upp för studenters rättigheter inom och 

utanför Sveriges gränser. Vi markerade med krafttag mot sexism, 

trakasserier och övergrepp. Vi var tydliga och ofta hårda i såväl paneler 

som samtal om studentrörelsen inte höll med. SFS kan i vår mening se 

tillbaka på året, hålla huvudet högt och vara tryggt i vetskapen av att 

Sveriges studentröst kämpade för de studenter vi företräder 

Under året hade SFS en mindre arbetsstyrka än tidigare och arbetade 

även för att hitta fotfästet i en ny typ av organisation. Som tidigare 

påpekat tar förändring ofta tid och den omorganisation som året innan 

genomfördes fick komma till ro då SFS under året fick full bemanning 

enligt den nya strukturen. Styrelsen och de förtroendevalda fick även de 

möjlighet att landa i den nya struktur detta innebar och skapade därför 

under året nya rutiner och förhållningssätt. Trots dessa utmaningar tog 

sig SFS an utmaningen och lyckades med råge uppfylla de direktiv som 

fullmäktige 2017 gett. De tillfällen då organisationen inte gjort det 

förklaras i denna verksamhetsberättelse. 
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Slutligen vill vi rikta ett stort och genuint tack till styrelsen, 

medlemskårer, studentrepresentanter, kansli och aktörer i sektorn. 

Utan era klokheter, ert arbete och omtanke av studenters bästa hade 

SFS aldrig lyckats så väl som vi gjorde. Tack även till våra företrädare - 

som sagt, förändring tar tid! Tack till fullmäktige 2017 för att ni gav oss 

förtroendet att driva och kanalisera studentrösten. Det har varit en 

ynnest. 

   

Charlotta Tjärdahl, ordförande 2017-2018 

Jacob Adamowicz, vice ordförande 2017-2018 
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2. SFS organisation 

2.1 Presidium 

Charlotta Tjärdahl, ordförande 

Jacob Adamowicz, vice ordförande 

 

2.2 Styrelse 

Alexander Persson, 3:e ersättare med i styrelsen från och med 18 

augusti 2017 

Angelica Gylling, 1:a ersättare med i styrelsen från och med SFSFUM 

2018 

Ann Catrin Wells, entledigad styrelsemötet 18-20 augusti 2017 

Carolina Kaspersson, entledigad styrelsemötet 23-25 februari 2018 

Ellinor Alvesson 

Joséphine Allheim, entledigad styrelsemötet 1 juni 2017 

Johannes Henriksson 

Markus Niemi 

Matilda Strömberg 

Oskar Mattsson Wiik, 2:a ersättare med i styrelsen från och med 1 juni 

2017 

Patrik Henriksson 

Paul Borenberg, Doktorandkommitténs ordförande 

Sarah Aldenstig 

Sofia Löfberg 

Tom Edoff 
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2.3 Doktorandkommitté, SFS DK 

Paul Borenberg, ordförande 

David Rynell Åhlén 

Dan Li 

Sebastian Pfaff 

Sharmin Ahmed, från och med 10 oktober 

 

2.4 SFS internationella kommitté, Komit 

Charlotta Tjärdahl 

Felicia Rhedin 

Lena Möller 

Simon Asplund 

 

2.5 SFS kvalitetskommitté, SQC 

Charlotta Tjärdahl 

Erik Arvidsson, från och med 10 november 2017 

Johanna Laussen, från och med 25 februari 2018 

Simon Edström, från och med 10 november 2017 
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2.6 Valberedning 

Johan Liljeholm, ordförande 

Emma Nordengren, entledigad styrelsemötet 10 oktober 

David Blomgren 

Henrik Molden 

Klara Bladh 

Martin Holmer 

Samuel Sörensson 

Sissela Sjöberg 

 

2.7 Verksamhetsrevisorer 

Christian Bratt 

Johan Wester 

 

2.8 Auktoriserad revisor 

Martin Hammare, Sonera revision 

 

2.9 Studentrepresentanter 

Uppdrag: Namn: Mandatperiod: 

CSN:s insynsråd Alina Semiletova 2016-01-01 - 2018-12-31 

Folkhögskolornas 

studeranderättsliga råd, 

FSR (ordinarie) 

Agnes Fockström 

Haubitz 

2016-01-01 - 2018-12-31 

-- " -- Uma Thongkaew 2016-01-01 - 2018-12-31 

Folkhögskolornas 

studeranderättsliga råd, 

FSR (ersättare) 

Isak Tellström 2016-01-01 - 2018-12-31 
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-- " -- Gabriella Gecer Danho 2016-01-01 - 2018-12-31 

UHR, Forum för 

internationalisering 

Linn Svärd 2017-06-01 - 2018-12-31 

-- " -- Patrik Henriksson 2016-01-11 - 2017-12-31 

Högskolans 

avskiljandenämnd: 

HAN 

Anton Jägare 2018-01-01 - 2020-12-31 

-- " -- Micaela Kedhammar 2015-01-01 - 2017-12-31 

Ersättare HAN Leonard Ziegel 2018-01-01 - 2020-12-31 

-- " -- Caisa Lycken 2015-01-01 - 2017-12-31 

INCLUDEs styrelse, ej 

stud rep utan ledamot 

Jacob Adamowicz 2017-06-01 - 2018-06-30 

-- " -- Vakant  

Ladokkonsortiets 

styrelse(en plats blir 

vakant) 

David Blomgren 2016-07-01 - 2020-06-30 

-- " -- Anders Lundgren 2016-07-01 - 2018-06-30 

Regeringens kommitté 

för utredning om ökad 

internationalisering av 

universitet och 

högskolor 

Patrik Henriksson 2017-02-01 - 2018-10-31 

Rådet för den nationella 

referensramen för 

kvalifikationer 

Johan Alvfors 2016-01-01 - 2019-12-31 

-- " -- Johan Wester 2016-01-01 - 2019-12-31 

SUHF:s arbetsgrupp om 

lärarutbildning 

Elisabet Lövkvist 2018-06-04 - 2018-12-31 
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SUHF:s arbetsgrupp för 

flyktingfrågor 

Ahmed Cherif 2018-01-11 - 2018-12-31 

SUHF:s expertgrupp för 

studieadministrativa 

frågor 

Elisabet Lövkvist 2018-01-30-2019-12-31 

SUHF:s expertgrupp för 

kvalitetsfrågor 

Simon Edström 2018-01-01-2019-12-31 

SUHF:s expertgrupp för 

internationaliseringsfrå

gor 

Linn Svärd 2018-05-07 - 2018-12-31 

SUHF:s expertgrupp för 

samverkan 

Jacob Adamowicz 2017-05-01 - 2018-12-31 

SUNET:s kommitté David Höjenberg 2016-01-01 - 2018-12-31 

-- " -- Fanny Lyrfors 2016-01-01 - 2018-12-31 

UHR:s projektgrupp 

inom ramen för 

Bolognaprocessen 

Patrik Henriksson 2016-06-01 - 2018-05-31 

-- " -- Linn Svärd 2017-09-14 - 2018-05-31 

UHR:s styrelse Jacob Adamowicz 2017-07-01 - 2018-12-31 

-- " -- Martina Johansson 2016-01-01 - 2018-12-31 

UHR:s tillträdesråd Daniel Frisén 2017-07-01 - 2020-06-30 

-- " -- Vakant  

UKÄ:s insynsråd Johan Alvfors 2016-01-01 - 2018-12-31 

-- " -- Karin Boson 2016-01-01 - 2018-12-31 

UKÄ:s referensgrupp för 

nationellt 

kvalitetssäkringssystem 

Charlotta Tjärdahl tillsvidare 
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-- " -- Dan Li 2017-02-01 - 2018-12-31 

-- " -- Simon Edström 2017-02-01 - 2018-12-31 

UHR:s referensgrupp för 

Studera.nu  

Ehsan Yasari 2016-01-01 - 2017-08-31 

Överklagandenämnden 

för högskolan (ÖHN) 

Johan Wester 2018-01-01 - 2020-12-31 

-- " -- Malin Henriksson 2014-0101 - 2017-12-31 

Överklagandenämnden 

för studiestöd 

Sebastian Hasselström 2017-11-14 - 2019-06-30 

-- " -- Tom Edoff 2016-07-01 - 2019-06-30 

Överklagandenämnden 

för studiestöd, ersättare 

Charlotta Tjärdahl 2016-07-01 - 2019-06-30 

UHR:s referensgrupp i 

uppdraget om sexuella 

trakasserier 

Jacob Adamowicz 2018-02-01 - 2018-12-31 

UHR:s utvärdering av 

erasmus+ 

Mikaela Åhlén 2018-03-20 - 2018-06-30 

-- " -- Oskar Johansson 2018-03-20 - 2018-06-30 

 

Avslutade under året 

Uppdrag: Namn: Mandatperiod: 

SUHF:s expertgrupp 

för 

studieadministrativa 

frågor 

Amanda Söderberg 2016-01-01 - 2017-12-31 

Referensgruppen för 

Betänkandet För 

framtidens hälsa – en 

Pooyan Masarrat 2017-05-01 - 2017-12-31 
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ny läkarutbildning 

(SOU 2013:15) 

-- " -- Malin Fredén Axelsson 2017-05-01 - 2017-12-31 

SUHF:s arbetsgrupp 

om lärsosätenas arbete 

med nyanlända 

Johan Gärdebo 2016-03-01- 2017-12-31 

SUHF:s 

Migrationsgrupp 

Marisol Pérez O'Connor 2016-02-12 - 2017-12-31 

Ladok3-projektgrupp Svea Ekelin 2016-07-01 - 2018-06-30 

SUHF:s expertgrupp 

för kvalitetsfrågor 

Charlotta Tjärdahl 2016-07-01 - 2017-12-31 

 

 

2.10 Kansli 

Annika Lindblad Nieminen, Kanslichef 

Lena Möller, Organisationssekreterare - Vikariat fram till augusti 

Lisa Skoog, Press- och Kommunikationsansvarig - Från och med september  

Martin Holmer, Projektanställning Bostadsrapporten - Augusti 

Susanne Hellquist, Organisationssekreterare - Från och med juli 

Sebastian Lagunas Rosén, Politisk sekreterare  
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2.11 Medlemskårer 

Blekinge Studentkår 

Consensus - Medicinska fakultetens studentkår 

Corpus Medicum 

Chalmers Studentkår 

Dalarnas Studentkår 

Dans- och cirkushögskolans Studentkår 

Ericastiftelsens studentkår i Stockholm 

Försvarshögskolans studentkår 

Gefle studentkår 

Gotlands Studentkår Rindi 

Göta Studentkår 

Gymnastik- och idrottshögskolans Studentkår 

Halmstad studentkår 

Hippologernas Akademiska Studentkår 

Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds Universitet 

Jönköpings Studentkår 

Karlstad Studentkår 

Konstkåren vid Göteborgs universitet 

Kristianstads Studentkår 

Kungliga Musikhögskolans Studentkår 

Linnéstudenterna 

Luleå studentkår 

Lunds Doktorandkår 

Lunds Naturvetarkår 

Lundaekonomerna 

Mälardalens studentkår (utträde ur SFS beviljat fullmäktige 2018) 

Naprapathögskolans Studentkår 

Odontologiska studentkåren i Malmö 

Operahögskolans Studentkår 

Sahlgrenska akademins studentkår 

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet 

Skandinaviska Kiropraktorhögskolans Studentkår (Chiro) 

SSAS Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm 

Stockholms dramatiska högskolas studentkår 

Stockholms universitets studentkår 

Studentkåren DISK 

Stk vid Teologiska Högskolan i Sthlm, STHS 
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Studentkåren i Borås 

Studentkåren i Skövde 

Studentkåren i Östersund 

Studentkåren Malmö 

Studentkåren vid Filosofiska Fakulteten, StuFF 

Studentkåren vid Högskolan Väst 

Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten malmö 

SöderS, Södertörn högskolas studentkår 

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, TLTH 

Tekniska högskolans studentkår, THS 

Ultuna Studentkår 

Umeå naturvetar- och teknologkår 

Umeå Studentkår 

Uppsala teknolog- och naturvetarkår 

Uppsala Studentkår 

Veterinärmedicinska föreningen 

Örebro Studentkår 

 

2.12 Styrdokument 

Redigeringar i styrdokument i enlighet med beslut på SFS fullmäktige 

2017 genomfördes direkt i anslutning till mötet samt under första 

halvan av verksamhetsåret 2017/2018. Nedan beskrivs styrdokument 

som reviderades av styrelse och fullmäktige efter besluten på 

fullmäktige verksamhetsåret 2016/2017.  

Följande styrdokument reviderades vid följande tillfällen: 

Styrelsemötet 15-17 september  

Arbetsordning för SFS styrelse Dnr: O11-6/1617 

Policy för SFS heltidsarvoderade presidium Dnr: O11-5/1617 

Remisspolicy Dnr: O11-8/1617 

SFS policy för studentrepresentanter Dnr: O11-4/1617 

Styrelsens delegationer Dnr: O11-7/1617 
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Styrelsemöte 10-12 november 

SFS policy för studentrepresentanter Dnr: O11-4/1617 

 

Styrelsemöte 23-25 februari 

Syfte och upplägg medlemsmöte vår och höst Dnr: O440-40/1617 

 

Fullmäktige 2018 

SFS principprogram Dnr: O11-17/1617 

SFS Stadga Dnr: O11-11/1718 

SFS ställningstagande: En öppen och jämlik högskola för alla Dnr: O11-

15/1617 

SFS Fullmäktiges Arbetsordning Dnr: O44-101/1718  
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3. Yttre och inre faktorer att förhålla sig till 

3.1 Omvärlden 

Som alltid går inte allt som tar tid och uppmärksamhet för en 

organisation att förutse eller täcka av en verksamhetsplan och den 

ordinarie verksamheten. Verksamhetsåret 17/18 var inte annorlunda i 

den bemärkelsen och SFS som politisk aktör behövde ta hänsyn till flera 

händelser. Nedan följer ett urval av de skeenden som upptog mest fokus 

från organisationens omvärld. 

3.1.1 Val 2018 

Inför valet 2018 hade SFS en kontinuerlig omvärldsbevakning och lyfte 

även studentrörelsen som viktig aktör vid 100 dagars punkten inför 

valdagen. Återkommande talade SFS med partipolitiska företrädare om 

eventuella vallöften och nätverkade för att skapa ett så bra startfält för 

påverkan som möjligt efter valet. 

Kopplingen till fokusfrågan Resurser till högre utbildning kom naturligt 

genom de möten SFS hade med riksdagsledamöter under årets gång. 

Fokusfrågans tagline i flera kortfilmer SFS släppte “Nästa regering 

måste lova: all utbildning ska hålla hög kvalitet!” knöt även den an till 

valrörelsen. 

I planeringen till Almedalen 2018 la SFS ett större fokus på att skapa 

utrymme för formella och informella möten. Detta för att vidare nå 

igenom Almedalens brus och påverka de politiker och partier som deltog 

i valrörelsen. 

3.1.2 Sexism, #metoo och jämställdhet  

Verksamhetsåret 17/18 påverkades till stor del av frågor kring sexism, 

trakasserier och arbete för att öka jämställdheten vid landets lärosäten. 

I samband med höstens terminsstart uppmärksammades det hur ett 

företag som förmedlade kontakt med ekonomiskt utsatta studenter för 

dejting annonserade vid lärosäten runt om i Sverige. Flera studentkårer 

markerade mot den sexistiska reklam och koncept som företaget förde 

med sig. SFS markerade i en debattartikel i Aftonbladet mot företaget 
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och dess verksamhet. I artikeln valde SFS att inte namnge företaget och 

bad Aftonbladet att censurera namnet i sin bild för att inte bidra med 

ytterligare reklam.  

Under hösten 2017 kom även #Metoo med vittnesmål från sexuella 

trakasserier och övergrepp via sociala medier. Stora upprop gjordes 

inom olika sektorer, och #akademiuppropet med sina över 4000 

signaturer. SFS kommenterade frågan i media och skrev också 

tillsammans med ministern för högre utbildning en debattartikel som 

starkt fördömde och tog avstånd från de trakasserier och övergrepp som 

tagit plats. Ett stort fokus lades vid allvaret av att ta till sig det som 

sagts och bidra till att framtida trakasserier och övergrepp ej sker. Även  

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, skrev under och 

Sveriges universitets och högskoleförbund, SUHF, tillfrågades men 

valde att inte stå med i artikeln.  

De stora forskningsfinansiärerna kallade under våren till sig 

representanter från sektorn för att diskutera vad de kunde göra i 

relation till trakasserier och övergrepp. SFS deltog med en presidial 

samt en medlem från doktorandkommittén. 

Internt diskuterade även styrelsen SFS interna arbete med frågan vid 

upprepade tillfällen. Vid medlemsmöte våren 2018 diskuterades och 

workshopades kårernas hantering av ärenden av sexuella trakasserier 

och frågan kring en eventuell uppförandekod för gemensamma 

aktiviteter lyftes. Detta ledde även till diskussion kring organisationens 

värdegrund. SFS ledning markerade även frågans vikt och hantering av 

den med såväl styrelse som kansli. 

SFS deltog under året i regeringens expertgrupp för jämställdhet i 

högskolan. Denne diskuterade och gav inspel till ministern för högre 

utbildnings arbete med frågor likt sexuella trakasserier, 

jämställdhetsintegrering och olika statliga utredningar. Styr- och 

resursutredningen, STRUT, kom exempelvis och presenterade sitt 

arbete och fick input med ett fokus på jämställdhet. 

3.1.3 Bostadsfrågor 

En ständigt aktuell fråga för Sverige studenter, och därmed också för 

SFS, är bostadsbristen. Problemen med bostadsbristen 

uppmärksammades i den årliga bostadsrapporten som släpptes vid 
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höstens terminsstart. Verksamhetsårets rapport lyfte även effekterna 

investeringsstödet haft på byggandet samt en genomgång av vilka 

rättigheter studenter har som hyresgäster.  

Intresset för studenters bostadssituation är stort både bland andra 

aktörer och hos media. Detta leder till att SFS under verksamhetsåret 

får flera möjligheter att uttala sig i media, deltaga i paneler och skriva 

debattartiklar tillsammans med andra. Regeringen hade även tillsatt en 

rad utredningar som lämnades över vilket påverkade arbetsmängden för 

remissvar. Med rådande bostadsbrist kommer bostadsfrågan ta plats i 

SFS verksamhet, oavsett hur den interna prioriteringen ser ut.  

3.1.4 Statliga utredningar och myndighetsuppdrag 

Under verksamhetsåret gick en del arbete åt att bevaka och påverka 

statliga utredningar och myndighetsuppdrag.  

SFS arbete med internationalisering fortsatte under året via möten med 

internationaliseringsutredningen. Arbetet ledde bland annat till att 

utredningen skickade en enkät till alla studentkårer för att kartlägga 

internationella studenters förutsättningar för studentinflytande. Första 

delbetänkandet släpptes under våren 2018 och inriktningen för det 

fortsatta arbetet för utredningen låg i stor utsträckning i linje med SFS 

politik.  

Tillträdesutredningen lämnade sitt slutbetänkande i slutet av 

verksamhetsåret 1617. SFS följde utredningens arbete nära och fokus 

under verksamhetsåret 1718 var att påverka regeringen att lägga fram 

och få igenom de delar av utredningen SFS stod bakom. Ett nytt 

tillträdessystem röstades igenom av riksdagen under slutet av våren. 

Det nya systemet går delvis i linje med SFS och arbetet fortsätter med 

de följdändringar som kommer ske de närmaste åren.  

Ministern för högre utbildning och forskning gav under verksamhetsåret 

ett uppdrag till Universitets- och högskolrerådet, UHR, att 

sammanställa och synliggöra lärosätenas arbete för att motarbeta 

sexuella trakasserier. SFS har träffat utredarna på UHR under ett 

flertal tillfället under våren, även inför att uppdraget blev offentliggjort, 

för att diskutera studenternas syn på lärosätenas arbete och vad som 

kan vara viktigt att undersöka vidare.  
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SFS träffade även Universitetskanslerämbetet, UKÄ, i samband med 

deras myndighetsuppdrag att kartlägga lärosätenas arbete med 

samverkan med det omgivande samhället i frågor som rör omfattning 

och utbud av utbildningar. Arbetet innebar möten med UKÄ, deltagande 

i hearings samt paneldeltagande på konferensen där uppdraget 

presenterades. 

3.1.5 Internationellt  

Den internationella utbildningspolitiken präglades under året till stor 

del av Social Summit i Göteborg i november 2017 och 

ministerkonferensen i Paris i maj 2018.  

 

Social Summit 

Social Summit skulle från början inte ha ett så stort fokus på utbildning 

som det sedan blev, men påverkades av Frankrikes president 

Emmanuel Macrons tal kort dessförinnan. Det som sedan kom med till 

Social Summit var därför framskyndat och ej förankrat med exempelvis 

studentrörelsen. Mötet saknade dessutom representativ 

studentrepresentation från såväl europeisk som svensk nivå vilket ledde 

till att SFS föreslog ett uttalande till European Students’ Union, ESU 

som kritiserade detta och antogs. Se bilaga 10.1 för uttalandet i sin 

helhet. 

 

Ministerkonferens Paris  

Den 23-25 maj deltog SFS genom Charlotta i Sveriges delegation på The 

European Higher Education Area, EHEA, ministerkonferens i Paris. 

För SFS bidrog deltagandet till att skapa starkare band till 

utbildningsdepartementet och påverka eventuella situationer som kan 

riskera eller påverka kvalitet och situation för de studenter vi 

representerar. Vi utgjorde under mötet tillsammans med lärosätenas 

delegat en referenspunkt för Sveriges hållning. Själva 

ministerkonferensen var anmärkningsvärd i hänseendet att ovanligt 

många ministrar var på plats. Näst intill varje delegation leddes av sin 

ansvarige minister vilket gav intrycket att EHEA:s framtid är mer 

prioriterad än på länge.  
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Under ministerkonferensen fanns även en del som kallades Bologna 

Policy Forum där både EHEA länder och icke-EHEA länder fick 

möjlighet att föra en dialog kring policy och samarbeten. Starka 

uppmaningar kom från länder utanför EHEA om vikten av att inte 

skapa hinder utan möjliggöra för fler att ta del av den lyckade processen 

och utveckla även sina system. Ett stort intresse finns från olika delar av 

världen, inte minst när det kommer till frågor gällande ömsesidigt 

erkännande och kvalitetssäkring. 

 

Under konferensen stod naturligt nog den kommande kommunikén i 

centrum, men det antogs även ett uttalande gemensamt av såväl länder 

som internationella organisationer. Pariskommunikén hade bearbetats 

aktivt av Bologna Follow Up Group, BFUG, under hela året. SFS 

påverkade processen genom utbildningsdepartementets referensgrupp 

samt genom ESU. Då länderna vid BFUG-mötet innan konferensen 

landat i ett sista utkast de alla kunde acceptera gjordes i slutändan inga 

förändringar under mötet utan kommunikén antogs. Från studenternas 

håll bevakades särskilt fyra saker: Breddad rekrytering och deltagande, 

implementering av reformerna, European student card och European 

universities. De två sistnämnda ville SFS inte ha med i kommunikén, 

men skrivelsen som det landade i var en kompromiss som innebar att det 

på ett fluffigt sätt inte var tvingande men fortfarande höll de största 

förespråkarna nöjda. Gällande implementeringsfrågan var det viktigt för 

SFS att länderna sätter höga ambitioner för att verkligen hålla 

implementeringen vid liv. Den är i dagsläget ojämn och när det gäller 

frågor kopplade till lika möjligheter att ta sig in i och ta sig an högre 

utbildning har i stort sett inget hänt. ESU lyckades i slutet av processen 

inför konferensen få in en skrivelse som kan se till att frågan inte 

tappas, men utan det hade frågan inte funnits med alls. Både uttalande 

och kommuniké finns i sin helhet på http://www.ehea.info/.  

 

Allmänt så lyste studenternas frånvaro i det officiella programmet. ESUs 

ordförande var med i en panel under invigningen samt höll ett anförande 

inför kommunikéns antagande, men utöver detta fanns endast en 

student de tog in som deltagit i utbyte som skulle säga hur bra det var 

under invigningen. Intressant i ett samarbete där alla återkommande 

poängterar studenternas roll samt under en konferens med tagline 

http://www.ehea.info/
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“Empowering Europe’s Youth”. Nog för att studenter inte bara är unga, 

men det är en diskussion i sig. 

 

Inför varje ministermöte i Bolognaprocessen brukar ESU släppa en 

rapport. I denna ger studentrörelsen sin syn på hur implementeringen i 

Bologna fungerar i respektive land. En syn som ofta skiljer sig från 

ländernas självrapporterade uppfattning. Publikationen kallas och 

känns igen vid namnet Bologna With Student Eyes, BWSE. Under 

verksamhetsåret bidrog SFS med input till processen med att ta fram 

publikationen samt svarade på den enkät som utgjorde underlag för 

densamma. ESU hade dessutom ett officiellt uttalande med i 

programmet. SFS lämnade uttalandet i utskrivet format till politiskt 

sakkunnig i Sveriges delegation samt delade den senaste upplagan av 

BWSE med delegationen. BWSE hittas via ESU:s hemsida www.esu-

online.org.  

 

Nordiska ministerrådet 

Nordisk påverkan riktades främst mot Nordiska ministerrådet och 

sammanföll under året med Sveriges ordförandeskap av detsamma. SFS 

var den enda studentorganisation som bjöds in till den hearing om 

högnivågruppens rapport om framtida nordiskt utbildningssamarbete. 

Efter lite arbete lyckades däremot även Danske Studerendes Fællesråd, 

DSF delta vid mötet som hölls i Köpenhamn. För att stärka framtida 

påverkansmöjligheter på nordisk nivå föreslog SFS även ett uttalande 

som antogs av Nordiskt Ordförandemøte, NOM. Se bilaga 10.2 för 

uttalandet i sin helhet. 

 

Övriga internationella händelser 

Nazistiska tyska styrkor stormade den 17:e november 1939 Tjeckiska 

universitet. De mördade 9 stycken studentledare och skickade över 1200 

studenter till koncentrationsläger. För att hedra och minnas dessa 

studenter uppmärksammas varje år den internationella studentdagen 

17:e november. Internationella studentdagen 2017 uppmärksammades 

av ESU genom sociala media kampanjen #StudentActivism och #17now 

för att betona studenters engagemang som drivande kraft för samhälle 

och demokrati. SFS valde att anpassa och sprida vidare ESU:s kampanj 

http://www.esu-online.org/
http://www.esu-online.org/
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med uppmaningen att personer själva kunde dela med sig av vad de 

skulle kämpa för.  

Under året hade SFS ett möte med Monika Képe-Holmberg, Deputy 

Head of Unit / Policy Analyst vid Europakommissionen i Bryssel, 

Directorate General for Education and Culture. Detta för att bidra med 

ett studentperspektiv till de landanalyser som gjordes i samband med 

Europa 2020 processen. SFS lade ett stort fokus vid resurser till högre 

utbildning men även vissa statliga utredningar. 

DSF efterfrågade mot slutet av verksamhetsåret stöd från 

internationellt håll via en videokampanj mot förslag i Danmark som 

skulle begränsa studentinflytandet. SFS spelade in en kort hälsning för 

att markera att vi som organisation stod på DSF sida. DSF:s kampanj 

lyckades och de har sedan dess tackat de som visade sitt stöd. 

3.2 Organisationens inre värld 

Utifrån omorganisationen inom kansliet som genomfördes 

verksamhetsåret 1617 samt de ekonomiska ramar som fullmäktige 2017 

satte, var en ny organisation på plats och bemannad från september 

2017. Ur ett historiskt perspektiv är ett kansli på fyra personer relativt 

litet för SFS. Arbetet påverkades även av att hälften av personerna på 

kontoret var nya inom organisationen.  

Ett mindre kansli innebar även att styrelsen fick större ansvar kopplat 

till exempelvis medlemsaktiviteter och fullmäktige. Året innebar alltså 

nya rutiner och inlärning för både kansli och styrelse.  

 

3.2.1 Lokaler 

Under hösten 2017 informerades SFS om att vi inte längre kunde vara 

kvar i lokalerna vid Medborgarplatsen efter oktober 2018. Dittills hade 

SFS och några andra organisationer hyrt av Svenska kyrkans 

arbetsgivarorganisation som tog beslutet att helt säga upp sitt kontrakt. 

Det fanns med andra ord ingen möjlighet för någon hyresgäst att stanna 

kvar i lokalerna.  

Med anledning av detta påbörjade ett arbete inom kansliet och styrelsen 

för att hitta nya lokaler för verksamheten. En arbetsgrupp med 

representanter från kansli och styrelse tillsattes för att kunna jobba 
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med frågan löpande. Eftersom arbetet med flytten inte var planerad och 

behövde ske under begränsad tid påverkade detta övrig verksamhet. 

Prioritering av  arbetsuppgifter samt effekten en flytt har på en 

arbetsplats och grupp gav stort avtryck på året. Det intensiva arbetet 

gav effekt genom att SFS under våren kunde ta beslut om att flytta till 

nya lokaler på KTH-campus under hösten. 
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4. SFS politiska prioriteringar 

4.1 Fokusfråga 

Fullmäktige 2016 valde Resurser till högre utbildning som nästa 

treåriga fokusfråga. Det var den första i den nya treåriga strukturen. 

Fokusfrågans första år skulle främst ägnas åt politisk konkretisering 

och internt arbete, medan de följande två verksamhetsåren skulle vara 

mer inriktade mot det externa påverkansarbetet. Detta skulle innebära 

att fokusfrågan genom fokusfrågecykeln skulle sammanfalla med det 

mer övergripande opinionsbildandet inför riksdagsvalet 2018.  

 

 

Under verksamhetsåret 17/18 arbetade alltså SFS med Fokusfrågan 

Resurser till högre utbildning under dess första officiellt externa år. 

Samma år var det också dags för fullmäktige att besluta om 

nästkommande fokusfråga. 

 

4.1.1 Fokusfråga Resurser till högre utbildning 

De politiska ambitioner som slogs fast av fullmäktige 2016 för 

fokusfrågan Resurser till högre utbildning var: 
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● Skapa en bred opinion 

SFS ska arbeta för en bredare opinion inom frågan, och 

gemensamt med andra aktörer lyfta upp och diskutera högskolans 

resursbrist och dess tänkbara lösningar. Genom att informera om 

den resursbrist och resursurholkning som sker inom den högre 

utbildningen samt om hur systemet kring resurstilldelning 

frångås och uppluckras så ska SFS verka för en ökad samhällelig 

förståelse för vikten av ett kvalitativt resurstilldelningssystem. 

● Reform av resurstilldelningssystemet 

SFS ska arbeta för att det omgående tillsätts en utredning för att 

få till stånd ett system för resurstilldelning som möjliggör 

kvalitativ högre utbildning inom alla utbildningsområden.  

● Studenters lärande i centrum – inte genomströmning 

SFS ska arbeta för att ersättningsbeloppen inte ska baseras på 

helårsprestationer utan ska vara baserade på studentens 

deltagande.  

● Stoppa urholkningen av resurser till högre utbildning  

SFS ska arbeta för att reformera systemet för uppräkning av per  

capitatilldelningen så att lärosätena som kvalitetsdrivande 

utbildningsinstitutioner får ersättningar som motsvarar de 

faktiska kostnaderna och inte drabbas av besparingsinsatser likt 

exempelvis produktivitetskravet.  

 

Styrelsen 16/17 tillsatte en referensgrupp för fokusfrågan dit 

nästkommande styrelser kunde välja in ytterligare representanter. 

Gruppen var menad att öka kontinuiteten mellan styrelseåren samt 

agera bollplank i det löpande arbetet. Styrelsen 17/18 hade uppe frågan 

ett flertal gånger men valde att inte välja in ytterligare personer i 

referensgruppen. Detta ledde till att gruppens syfte till viss del missades 

vilket i kombination med begränsad tid innebar att gruppen var mindre 

aktiv under andra halvan av verksamhetsåret. Gruppen har av senare 

verksamhetsår avslutats.  

Organisationens interna förankring skedde främst via medlemsmöte 

höst. Utöver detta genom mejl, samtal och information i sociala medier. 
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STRUT 

Arbetet med fokusfrågan präglades under året främst av arbetet med 

den statliga styr- och resursutredningen, STRUT. SFS hade löpande 

kontakt med utredningen genom formella möten och inofficiella samtal. 

Vi skickade även in två inspel till utredningen under året. Detta 

kompletterade den skrivelse vi skickade till utbildningsdepartementet 

med anledning av utredningens direktiv året innan. Inspelen till 

utredningen hittas genom följande länkar på utredningens officiella 

hemsida: 

1. http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/06/Inspel-till-

STRUT-fr%C3%A5n-SFS.pdf  

2. http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/06/PU4-1-

1617_2018-04-13-Inspel-till-STRUT-ga%CC%88llande-samlat-

anslag-bera%CC%88kningsgrunder-och-annat-signerad.pdf  

 

STRUT:s utredare Pam Fredman samt sekreterare bjöds in och deltog 

på medlemsmöte höst. Där höll de en presentation om utredningens 

utgångspunkter, tankar hittills samt frågor i behov av feedback. 

Möjlighet gavs även till inspel och frågor från kårerna på plats. 

Slutligen gav utredaren en hälsning till SFS sociala medier. 

STRUT valde att arbeta med en parlamentarisk referensgrupp för att 

stärka förankring och möjlighet till framtida beslut i riksdagen. För att 

arbeta med målen om att bredda opinion samt få fler att hålla med om 

SFS åsikter inför beslut (samt input från dem till utredningen) valde 

SFS att under året ha möten med medlemmar i den parlamentariska 

referensgruppen. Under året lyckades SFS ha möte med en absolut 

majoritet av medlemmarna i gruppen från partier inom bägge block. I 

flera fall hölls det även uppföljande möten och kontakt. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/06/Inspel-till-STRUT-fr%C3%A5n-SFS.pdf
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/06/Inspel-till-STRUT-fr%C3%A5n-SFS.pdf
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/06/PU4-1-1617_2018-04-13-Inspel-till-STRUT-ga%CC%88llande-samlat-anslag-bera%CC%88kningsgrunder-och-annat-signerad.pdf
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/06/PU4-1-1617_2018-04-13-Inspel-till-STRUT-ga%CC%88llande-samlat-anslag-bera%CC%88kningsgrunder-och-annat-signerad.pdf
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/06/PU4-1-1617_2018-04-13-Inspel-till-STRUT-ga%CC%88llande-samlat-anslag-bera%CC%88kningsgrunder-och-annat-signerad.pdf
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Övrig påverkan 

SFS deltog under året i en mängd möten och paneler kring 

resurstilldelning och lyckades i flera fall koppla an till frågan även i 

andra deltaganden. En av de mer nämndvärda deltagandena var den 

presentation SFS höll under ett seminarium anordnad av (S) och (C)s 

delagare i den parlamentariska referensgruppen i riksdagen. Efter 

presentationen deltog SFS även i en panel under samma seminarium. 

SFS deltagande gick att direkt tillskriva arbetet med ledamöterna från 

referensgruppen i Almedalen och kontakt med en av dessas politiske 

sekreterare för att ge input inför seminariet. 

SFS arrangerade i slutet av verksamhetsåret att seminarium med 

workshop tillsammans med TCO vid namn Whats the point? om STRUT 

och utbildningens användbarhet. Detta gjordes för att påverka sektorn, 

skapa utrymme för konstruktiv dialog samt påverka utredningen inför 

det kommande dokument STRUT annonserat skulle släppas inför 

Almedalen.. SFS höll tillsammans med TCO inledande ord om viktiga 

frågor för oss, samt deltog och var konferencier.  

För att tydliggöra SFS huvudbudskap samt bilda opinion släppte SFS 

under året tre kortare delningsbara filmer kopplat till fokusfrågan. Den 

första filmen fokuserade på urholkningen, den andre om STRUT och den 

tredje om utbildningskvalitet. 

SFS material, inspel och budskap finns samlat på www.sfs.se/strut för 

den som är ytterligare intresserad. 

 

4.1.2 Fokusfråga 2018-2021 

Strukturen med treåriga politiska fokusfrågor som överlappar varandra 

innebär att vartannat fullmäktige ska besluta om en ny fråga. Styrelsen 

lade därför mycket tid under verksamhetsåret för att ta fram en ny 

fokusfråga för perioden 2018-2021. Arbetet innebar workshops, 

omvärldsbevakning och förankring hos medlemskårerna. Målet var att 

framtagandet av frågan skulle inkludera medlemskårerna i så stor 

utsträckning som möjligt och bjöd in till inspel i alla delar av processen. 

Inför framtagningen av nästa tre-åriga fokusfråga bör styrelsen 

överväga ifall att förankring bör ske i samma utsträckning igen, då flera 

av stegen inte gav input från kårerna i någon större utsträckning.  

http://www.sfs.se/strut
http://www.sfs.se/strut
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Under verksamhetsåret diskuterades den växande psykiska ohälsan i 

samhället och därmed också studenters hälsa. Utifrån arbetet under 

hösten blev till slut den nya fokusfrågan inom området för studenters 

hälsa. Under fullmäktige 2018 beslutades det att nästa treåriga 

fokusfråga skulle bli Studenters psykosociala hälsa och arbetsmiljö.  

 

4.2 Förutsättningar för högre utbildning 

I SFS ettåriga verksamhet beskrivs hur SFS, som nationell företrädare, 

bör vara en aktiv aktör för att stärka och höja kvaliteten i den högre 

utbildningen på såväl ett nationellt som internationellt plan. Fokus 

läggs framför allt på kvalitetssäkringssystemet från 

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, studentinflytande och 

högskolepedagogisk utveckling. SFS roll betonas vara att 

uppmärksamma viktiga behov av förändringar och lösningar för att 

säkerställa att alla får utbildning som håller hög kvalitet.  

Styrelsen 17/18 fastställde i relation till fullmäktiges beslutade 

ambitioner ett antal målbilder för arbetet. För området Förutsättningar 

för högre utbildning beslutades följande. 

 

Ambition från SFSFUM 

Det nationella kvalitetssäkringsarbetet främjar en höjd kvalitet inom all 

högre utbildning, och SFS ska ta en aktiv roll i arbetet med systemet 

och de kommande granskningarna. Vidare måste samtliga studenters 

förutsättningar för att utöva studentinflytande och medverka stärkas.  

Målbilder från styrelsen 

● SQC:s ledamöter är tillsatta och kommitténs arbete är påbörjat. 

● Utbildningsdepartementet har stärkt studentinflytandets 

förutsättningar i syfte att höja kvaliteten i högre utbildning genom 

att påverka budgetprocessen 2019 för att höja det statliga 

kårstödet. 

● Det nationella kvalitetssäkringssystemets utveckling har 

påverkats av studentrörelsens upplevelser och åsikter. 
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Ambition från SFSFUM 

Lärande är kärnan i varje students resa genom högre utbildning. Vikten 

av högskolepedagogik och studentcentrerat lärande ska 

uppmärksammas och erkännas som en självklar del i högre utbildning. 

Akademins förutsättningar att utveckla högskolepedagogiken måste 

förbättras och förväntningarna på akademin höjas. 

Målbilder från styrelsen 

● Regeringen har gett en myndighet i uppdrag att samordna och 

främja högskolepedagogisk utveckling på landets lärosäten. 

● Ledande aktörer inom sektorn arbetar gemensamt med SFS för 

utveckling av högskolepedagogiken. 

 

4.2.1 Höjd kvalitet i högre utbildning  

Styrelsens målbild med att tillsätta samtliga ledamöter i SFS 

kvatlitetskommitté, SQC, och att kommitténs arbete påbörjats innan 

verksamhetsårets slut uppfylldes helt. För redogörelse kring SQC se del 

5.3 i denna verksamhetsberättelse. 

Stärkandet av studentinflytandet upptog naturligt en del av SFS tid 

under året då frågan: ingick i den ett-åriga verksamheten, det var ett år 

sedan UKÄ:s rapport om studentinflytandets förutsättningar och för att 

det är en central fråga för SFS medlemmars förutsättningar och 

fortlevnad. SFS presidium hade under året möten med 

utbildningsdepartementet för att diskutera frågan, bland annat ett år 

efter UKÄ:s rapport. Under dessa möten samt i diskussioner med 

företrädare för riksdagspartier lyfte vi envist behovet av ett stärkt 

statligt kårstöd. En fråga vi sen fick återkopplat hade lyfts i 

budgetförhandlingarna men inte lyckats komma med i slutliga förslag 

till riksdagen. 

För att stärka studentinflytandets förutsättningar utöver de 

ekonomiska aspekterna gjordes ett flertal saker. Redan vid årets 

inledning publicerades en replik till Dick Harrisson i SvD om kårernas 

betydelse och en egen debattartikel släpptes tillsammans med två 

studentförbund i samband med UKÄ:s rapports ett-årsdag. SFS förde 

kontinuerligt en dialog med UKÄ och regeringen om att stärka 

studenters förutsättningar att utöva studentinflytande och medverka i 
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kvalitetsutveckling vilket mynnade ut i särskilda medel till 

myndigheten för att arrangera en årlig studentdag. För att betona det 

särskilda behovet av att stärka förutsättningar för doktoranders 

inflytande har SFS upprepade gånger tagit upp det i samtal med SUHF 

och SULF. Slutligen fördes frågan om kårstatus och samordning och 

ansvarstagande vid lärosätenas processer för detta upp med SUHF 

centralt och vid organisationens årsmöte. 

För att ha en aktiv roll i arbetet med systemet och de kommande 

granskningarna la SFS under året ett stort fokus på arbete och kontakt 

med UKÄ. Vi deltog med tre representanter i referensgruppen för hela 

systemet, hade möten mellan ledningen för respektive organisation, 

möten för specifika sakfrågor, deltog i paneler och konferenser och hade 

kontinuerligt samtal med politiker och andra relevanta aktörer för att 

ge studentrörelsens åsikt kring saker.  

 

4.2.2 Pedagogik 

Målbilden kring att ledande aktörer inom sektorn gemensamt med SFS 

skulle arbeta för utveckling av högskolepedagogiken uppfylldes på flera 

sätt. Redan vid årets början publicerades en debattartikel av SFS 

tillsammans med Lärarförbundet student där flera av SFS krav och syn 

på behov för utveckling ingick. Löpande under året hade SFS även 

kontakt med SUHF, SULF och Swednet för att hitta gemensam grund. 

Detta ledde bland annat till ett möte med utbildningsutskottets 

ordförande Matilda Ernkrans (S) och Thomas Strand (S) för Swednet 

och SFS med anledning av att diskutera högskolepedagogik. 

Målbilden styrelsen satte upp kring att regeringen skulle ge en 

myndighet i uppdrag att samordna och främja högskolepedagogisk 

utveckling på landets lärosäten arbetades för kontinuerligt under året. 

Detta bar frukt kort efter verksamhetsårets slut då regeringen i augusti 

gav UKÄ i uppdrag att kartlägga det pedagogiska utvecklingsarbetet i 

högskolan. Enligt uppdraget ska UKÄ följa upp hur universitet och 

högskolor arbetar med pedagogisk utveckling. UKÄ ska också ge en 

översiktlig bild om lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling samt 

fördjupningsstudier som bedrivs och vilka resultat som har nåtts. Ett 

stort steg i rätt riktning efter flera års hårt arbete från SFS! 
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4.3 Förutsättningar för studier 

SFS verkar för en öppen och jämlik högskola för alla. Alla ska ha 

möjligheten att påbörja och slutföra en utbildning oavsett kön, 

könsidentitet, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsvariation, 

sexuell läggning eller ålder. Inte heller socioekonomisk bakgrund, 

nationalitet eller familjesituation ska påverka en individs möjlighet att 

studera. Hinder som begränsar individers möjlighet att söka sig till och 

genomgå högre utbildning behöver undanröjas. Fullmäktige beslutade 

att fokusera på de trygghetssystem som finns kopplade till studier på 

grund-, avancerad och forskarnivå.  

Styrelsen 17/18 fastställde i relation till fullmäktiges beslutade 

ambitioner ett antal målbilder för arbetet. För området Förutsättningar 

för studier beslutades följande. 

 

Ambition från fullmäktige 

Trygghetssystem ska vara just en trygghet. Studenters ekonomiska 

situation och sociala skyddsnät måste förbättras för att möjliggöra för 

fler att påbörja, genomföra och avsluta en högre utbildning. 

Styrelsens målbilder 

● SFS har uttalat sig om att trygga villkor för 

doktorander/forskarstuderande stärker Sverige som 

forskningsnation. 

● SFS har etablerat långsiktiga samarbeten med relevanta 

aktörer för att påverka doktoranders anställningsvillkor på det 

nationella planet. 

● SFS har bevakat utredningen och påverkat att utfallet följer 

SFS åsikter i sjukförsäkringsfrågan. 

 

4.3.1 Ökad trygghet 

Området präglades under verksamhetsåret i stor utsträckning av 

politiska förslag SFS jobbat för under de senaste åren. Det långsiktiga 

politiska arbetet, genom bland annat kampanjer som Helt sjukt, visade 

resultat både genom utredningar och förändringar i lag och förordning.  
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Under verksamhetsårets första vecka tillsatte regeringen en utredning 

med uppdrag att föreslå förändringar inom sjukförsäkringssystemet för 

studenter samt förtydliga lärosätenas ansvar för rehabilitering 

(Utredning om tryggare och effektivare studier, U2017:06).  

I och med tillsättandet av den statliga utredningen lades stort fokus i 

arbetet på att påverka utredningen, andra aktörer och ansvariga på 

utbildningsdepartementet. Utredningens förslag hamnade i stor 

utsträckning i linje med det SFS drivit inom området och lägger en bra 

grund för regeringen att ta frågan vidare.  

Praktiskt innebar arbetet med frågan möten med utredningen via 

referensgrupp och enskilda möten. SFS hade även kontakt med flera 

andra aktörer när remissvar skulle skrivas.  

Löpande under året har SFS åsikter inom området framförts till 

ansvarig minister samt politiska sakkunniga kring denne. Vid 

verksamhetsårets slut fanns det alltså stora möjligheter för förändring 

som skulle ge studenter möjlighet till deltidssjukskrivning, kortare 

karenstid och tydligare rehabiliteringsansvar för lärosätena.  

Under året jobbade SFS också för att skapa bred opinion i frågan för att 

garantera positiva svar från andra aktörer vid remissen. Frågan lyftes 

även med andra partier som inte satt i regeringen.  

I linje med fullmäktiges ambition höjdes bidragsdelen av studiemedlet i 

samband med regeringens arbete med budgetpropositionen. Regeringen 

nämnde bland annat SFS som en av aktörerna som låg bakom förslaget.  

Arbetet med tryggare villkor för doktorander fick under året stort fokus 

på anställningsvillkor eftersom regeringen gick vidare med flera förslag 

som diskuterats tidigare år. Tidigare år hade utbildningsbidraget för 

doktorander tagits bort och under verksamhetsåret minskade 

lärosätenas möjligheter till att ha stipendiedoktorander avsevärt. SFS 

har varit drivande i dessa frågor under tidigare år och det ska ses som 

goda resultat av arbetet att de nu blev förordning av förslagen.  

Regeringen gick även vidare med ett förslag om tydligare karriärvägar 

för forskare tidigt i karriären, vilket gör valet att doktorera mindre 

riskfyllt. Frågorna lyftes även av Doktorandkommittés ordförande 

under samtal på konferenser under året.  
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En del av styrelsens och doktorandkommittéens målbild för året var 

även att (åter)skapa samarbeten med andra aktörer som också 

representerar doktorander. Flera möten hölls bland annat med SULF:s 

doktorandförening och arbetet lade grunden för kontaktytor och 

gemensamma utspel under kommande år.  

 

4.4 Förutsättningar för SFS organisation 

I bakgrunden till SFS ettåriga verksamhet med den interna 

organisationen fastställde fullmäktige prioriteringar om en långsiktig 

organisation med stabil ekonomi. Detta krävde att vi såg över SFS 

skulle jobba för att vara en stark och hållbar organisation med en 

ekonomi i balans som är långsiktig och förutsägbar.  

Styrelsen 17/18 fastställde i relation till fullmäktiges beslutade 

ambitioner ett antal målbilder för arbetet. För området Förutsättningar 

för SFS organisation beslutades följande. 

 

Ambition från fullmäktige 

SFS ska utveckla organisationen ytterligare för att främja arbete inom 

kärnverksamheten, en del i att uppnå detta är att fortsätta arbetet med 

förankring för att skapa förutsättningar för kårerna att ytterligare 

påverka organisationen digitalt.  

Styrelsens målbild 

● Organisationen har en strategi för hur organisationen jobbar 

digitalt internt och externt. 

 

Ambition från fullmäktige 

SFS ekonomi ska stabiliseras och utvecklas för att bli långsiktigt hållbar 

och därigenom trygga ett starkt och oberoende SFS.  
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Styrelsens målbild 

● Organisationen ska ha tydliga långsiktiga mål för verksamhet och 

dess ekonomi och planer för att uppnå dessa mål. 

 

4.4.1 En långsiktigt hållbar organisation 

Styrelsen och kansliet har diskuterat de plattformar som används idag 

och vilka behov de möter. Presidiet och kansliet har utifrån detta även 

haft möte med de leverantörer som tillgodoser olika IT-miljöer för 

organisationen.  Frågan har även diskuterats under ett medlemsmöte 

där medlemskårernas behov inventerades. Höstens arbete handlade i 

stor utsträckning om vilka övergripande behov som finns och hur de 

plattformar som SFS har möter dessa behov.  

Styrelsen gjorde utifrån sina diskussioner och input från medlemskårer 

avvägningen att fortsätta arbetet med den digitala kommunikationen 

genom att delvis förlänga uppdraget och föreslå att nästa års 

verksamhet skulle fokusera på SFS IT-miljö. Styrelsen föreslog även 

finansiering av en ny IT-miljö i de ekonomiska ramarna som fullmäktige 

sedan biföll. Detta innebar att styrelsens målbild inte uppfylldes helt, 

men att den ambition som fullmäktige satte i stor utsträckning följdes.  

Arbetet som påbörjades under året lade i stor utsträckning grunden för 

det kommande (fleråriga) arbetet att förbättra SFS olika IT-miljöer.  

Utöver ambitionen i SFS Verksamhet 17/18 gav fullmäktige även 

styrelsen i uppdrag att göra en genomsyn av verksamhetsplanens 

upplägg med syfte att till fullmäktige 2018 föreslå en verksamhetsplan 

som i större utsträckning innehöll konkreta, mätbara och uppföljbara 

mål kopplade till samtliga åtaganden som omnämns i 

verksamhetsplanen. Detta gjorde styrelsen i relation till framtagandet 

av propositionen samt genom långsiktig planering via SPEL-gruppens 

arbete (se 7.3 Styrelsens arbetsgrupper). 
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4.4.2 En långsiktigt hållbar ekonomi 

Styrelsens diskuterade SFS ekonomi i stort sett under alla 

styrelsemöten under verksamhetsåret. Diskussionerna och de 

förändringar som gjordes utgick från de ambitioner som fullmäktige 

beslutade om i SFS verksamhet 17/18 samt den motion om ekonomisk 

redovisning som beslutades. Detta ledde både till utveckling av hur 

ekonomin rapporteras till styrelsen (kvartalsrapporter, 

resultatrapporter) och vad den ekonomiska propositionen till 

fullmäktige innehåller. Propositionen innehåller nu prognoser för 

kommande år samt bilagor med mer utförlig information. 

Förhoppningsvis gör detta att de ekonomiska besluten ska bli mer 

långsiktiga.  

Kansliet har under året gått igenom avtal och andra kostnader för att se 

var SFS kan minska sina utgifter. Inom samma arbete påbörjades även 

ett samarbete med Folkuniversitetet där vi får ta del av lokaler och 

specialanpassade utbildningar gratis. Kostnadsminskningarna 

tillsammans med att kansliet inte varit fullt bemannat under hela 

verksamhetsåret har lett till ett överskott i resultatet. Detta överskott 

har gjort att SFS kapital är mer stabilt och att organisationen kan 

fortsätta under en period även med mindre finansiering.  

I arbetet med en mer långsiktig styrning av organisationen tog styrelsen 

fram en rapport till fullmäktige om hur arbetet kan organiseras. 

Rapporten, tillsammans med andra stöddokument, lämnades över till 

styrelsen 18/19 för att arbetas vidare med.  
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5. Kommittéer 

5.1 SFS Doktorandkommitté, DK  

Under fullmäktige 2017 valdes inte en fulltalig kommitté, vilket innebar 

att styrelsen fick i uppdrag av SFSFUM att fyllnadsvälja de resterande 

ledamöterna.  

Från den 10 oktober var följande personer ledamöter i kommittén: Paul 

Borenberg (ordförande), David Rynell Åhlén, Dan Li, Sebastian Pfaff och 

Sharmin Ahmed. Vice ordförande, Jacob Adamowicz, var styrelsens 

kontaktperson för kommittén. Det externa arbetet har främst fokuserat 

på det som nämns under den ett-åriga verksamheten. 

Doktorandkommitténs, DK, ordförande har dessutom representerat SFS 

i två paneler vid två olika konferenser under året.  

SFS fullmäktige 2017 gav styrelsen möjlighet att fyllnadsvälja 

doktorander till de vakanta platserna i SFS-DK 2017/18. Detta gjordes 

för en ytterligare ledamot under året, vilken ledamot redogörs i punkt 

2.3 i denna verksamhetsberättelse.  

 

5.2 SFS internationella kommitté, Komit 

Kommittén bestod verksamhetsåret 17/18 av Charlotta Tjärdahl, Lena 

Möller, Simon Asplund och Felicia Rhedin. Dessa har på uppdrag av 

SFSFUM 2018 författat en egen verksamhetsberättelse för kommittén 

till SFSFUM 2019. I den finns en mer utförlig redogörelse av 

kommitténs arbete.  

Under året var det flera saker som bidrog till en ökad arbetsbelastning 

och behov av särskilt fokus för Komit. SFS deltog som huvudansvarig i 

den trojka som leder NOM, vi stärkte fokus och återupptog kontakten 

med det Nordiska ministerrådet och mycket av det internationella 

fokuset upptogs även av den stundande Ministerkonferensen i Paris 

under maj månad 2018. Då Komit under året även skulle ha en större 

verksamhet än vanligt med hänsyn till planeringen av NOM i 

Stockholm lades ett stort fokus vid överlämning och kontakt med 

styrelse och alumner. Dessa större händelser, särskilt arrangerandet av 
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ett eget möte, begränsade kommitténs arbete med SFS fokusfråga och 

ett-åriga verksamhet. De av fullmäktige uppsatta målen togs däremot 

upp redan vid överlämningen och vid möjlighet kopplade kommittén an 

till dem vid representationsuppdrag. Exempelvis genom att fokusera på 

pedagogik vid policyarbete inom ESU. 

5.2.1 NOM 

Nordiskt Ordförandemøte, NOM är ett regionalt samarbetsnätverk med 

medlemmar från de nordiska och baltiska länderna. 

Under perioden deltog Charlotta och Lena i NOM 72, den 26-29 oktober 

i Klaipeda, Litauen. Ansvarig arrangör hade avgått från sin post kort 

innan mötet och LSS, Lettlands motsvarighet till SFS, fick rycka in med 

en annan i sista stund. Detta ledde till ett mer sparsmakat schema än 

vanligt. Mötet var trots det mycket givande och utöver intressanta 

talare så utgjorde de olika ländernas studentorganisationer 

presentationer en stor källa för inspiration. SFS gavs exempelvis en 

större inblick i högre utbildning i Litauen och de reformer och den 

utveckling som tog plats där. De har exempelvis inte implementerat 

Bolognareformer på samma vis som i Sverige. 

Vid NOM 73 i Stockholm deltog Lena, Charlotta och Simon från Komit. 

Då Komit och SFS arrangerade NOM 73 finns delen om detta under 8.2 

i denna verksamhetsberättelse. Värt att ta upp gällande SFS 

påverkansarbete relaterat till mötet var däremot att vi föreslog ett 

uttalande som antogs av samtliga utan större ändringar. 

5.2.2 ESU 

SFS kontakt med ESU under året tog främst plats genom vår alumn i 

ESU:s presidium Caroline Sundberg, men även genom vår tilldelade 

kontakt i ESU:s styrelse, Katrina Koppel. 

SFS presidium skrev i början av året en kort text till ESU:s nyhetsbrev 

om nyheten kring sjukförsäkringssystemets planerade utveckling till 

studenters fördel. Utöver detta deltog presidiet i ESU:s arbete genom att 

svara på ett flertal enkäter. Däribland den enkät som sedan skulle 

utgöra underlag till publikationen Bologna With Student Eyes 2018. 

Den fråga presidiet främst behövde vägledning inom togs till styrelsen 
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snarare än den internationella kommittén då ett beslut kring politisk 

inriktning krävdes.  

5.2.3 ESC 

European Students’ Convention, ESC är ESU:s motsvarighet till SFS 

medlemsmöten. 

Den 10-13 oktober höll European Students’ Union (ESU) den 34:e 

European Students’ Convention (ESC) i Cardiff, Wales i vilken Felicia 

och Charlotta medverkade. Temat för konferensen var “Securing our 

future”. Vi stärkte SFS relation med ett flertal organisationer, och 

deltog/hade en kortare NOM-träff av mer informell karaktär. 

De möten som i ESU mest motsvarar våra fullmäktigemöten i det 

hänseendet att det är medlemmarnas beslutsforum kallas för Board 

Meeting (BM). Förmiddagen 11 oktober hölls ett extrainsatt BM under 

pågående ESC för att på allvar påbörja processen att slå ihop ESIB och 

ESU till en och samma organisation. De båda organisationerna har i 

praktiken fungerat som en och utåt sett gått under namnet ESU, medan 

tillgångar mm. legat under ESIB. Denna sammanslagning kommer att 

underlätta ESU:s arbete och spara tid under framtida BM. 

12-17 mars befann sig Charlotta och Lena i Tallin, Estland för att delta i 

European Students’ Convention (ESC) 35. Temat för mötet var 

internationella studenters förutsättningar. Mötet var till stor del 

finansierat genom European Youth Council, vilket innebar att det fanns 

många krav på mötets innehåll. Till exempel gavs en presentation av 

European Youth Council och det hölls pass om ett antal olika europeiska 

initiativ och arbetsområden, såsom kampanjen No Hate Speech som 

drivs av Council of Europe, samt ett pass om EUROSTUDENT 2018 som 

hölls av en representant från Higher Education Research Institute for 

Advanced Studies. Det var även en hel del diskussioner kring ESU:s 

arbete, till exempel hölls ett pass där deltagarna fick lämna synpunkter 

till arbetet med Bologna with Student Eyes (hädanefter BWSE) och vi 

deltog i förberedande arbete till ministerkonferensen i Paris. Bland de 

informella diskussionerna fanns ett stort fokus på det kommande valet 

av ny styrelse och presidium under BM 74 i Bled, Slovenien, samt 

diskussioner om diverse motioner som olika länder planerade lägga fram 

inför samma möte. 
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5.2.4 BM 

ESU Board meeting, BM, är liksom fullmäktige i SFS, det högst 

beslutande organet i organisationen. Det innebär att vi genom vårt 

deltagande är med och tar beslut om policy, verksamhetsplan, personval 

och många andra för organisationen avgörande frågor. BM sker två 

gånger om året och personvalen hålls på vårmötet. 

För att gå in lite kort på det praktiska i ett BM, så är en av 

organisationens medlemmar värd för ett möte på 7 dagar. Under första 

dagen är det invigning, oftast kallad arrival day med fokus på ankomst 

och nätverkande. Nästkommande tre dagar tillägnas “seminar”, vilket 

tar form i föreläsningar, workshops och pass där handlingarna till mötet 

presenteras och det ges möjlighet till frågor och inspel. Därefter följer 

själva mötet, som brukar pågå i 3 dagar.  

BM 73 

BM73 hölls i Jerusalem, Israel. Beslutet att hålla mötet där togs i 

Gdansk efter inkommen ansökan från NUIS, National Union of Israeli 

Students. SFS avstod från att rösta i det beslutet, och yttrade sig också 

kritiskt i frågan. Anledningen till att SFS inte röstade emot var att 

NUIS var enda sökande till att arrangera mötet. Att hålla mötet i Israel 

var kontroversiellt från början, av flera skäl. De kanske mest uppenbara 

är att Israel är ett land som befinner sig i en kontroversiell konflikt med 

Palestina. Att hålla ett möte för den europeiska studentrörelsen i 

Jerusalem sågs av några medlemmar i ESU som ett sätt att ta ställning 

i konflikten. Ett annat problem var att flera delegater i ESU hade 

vägrats inresetillstånd till Israel om inte NUIS lyckats garantera 

speciella visum.  

Den nationella studentorganisationen NUIS arbetar brett med en 

mängd projekt kopplade till samhällsengagemang. På det stora hela 

gjorde de ett utmärkt jobb med att arrangera mötet, och är fortsatt en 

nationell studentorganisation som SFS har en god relation till. De 

undertoner och problem som uppstod kopplades snarare till staten Israel 

vid exempelvis tal och passkontroller. 

 

Temat på “seminar” var innovation. Tyvärr höll flera presentationer för 

lite relevans för oss som deltog på mötet för att dessa skulle kunna 
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motivera den tid de tog. Det väldigt fyllda schemat gjorde det svårt för 

många delegationer och samarbeten att hinna prata igenom saker innan 

BM började. 

Under själva BM låg fokus på styrelsens propositioner “Strategic 

Priorities 2018-2020”, “Plan of Work 2018” och budget. Från första stund 

arbetade SFS delegation intensivt med att försöka skära ner i och 

prioritera inom båda verksamhetsdokumenten, då de tydligt skulle vara 

omöjliga att uppnå, samt skulle innebära en finansiellt och personellt 

orimlig verksamhetsstyrning. Vi ville se en verksamhetsplan med 

tydligare politiska målbilder framför interna aktiviteter, där fokus 

snarare skulle läggas på uppkommande politiska händelser. Tyvärr 

lyckades vi inte hela vägen då det traditionellt sett är svårt att stryka 

saker inom ESU:s verksamhetsplaner, men lyckades tillsammans med 

andra göra avsevärda förbättringar genom att exempelvis lägga till en 

inledning i den årliga verksamhetsplanen som satte prio på bland annat 

den kommande ministerkonferensen och BFUG. Efter att “Plan of Work 

2018” röstats igenom gjorde vi som medlem ett så kallat statement. Ett 

uttalande som man kan välja att föra in i protokollet kring 

problematiken vi sett och försökt åtgärda. Trots tuffa förhandlingar och 

svårigheter att få igenom exempelvis strykningar tog vi oss längre än 

förväntat och fick flera allierade på vägen. 

Utöver detta är det nämnvärt att flera så kallade “resolutions” antogs, 

vilka kan liknas vid ett uttalande i SFS fullmäktige. SFS fick under BM 

igenom ett sådant med titeln “Students denied democratic 

representation at the Social Summit”. Uttalandet hittas i fulltext sist i 

verksamhetsberättelsen från Komit. SFS satte sig även som delegation 

på kartan då vi under en sluten punkt på agendan (gällande Kosovos 

eventuella kandidatur till medlemskap) begärde ordet och markerade 

mot att folk filmade. Detta ledde till disciplinära åtgärder mot två olika 

nationella studentorganisationer. Något som är ganska ovanligt och 

inom ESU kan leda till uteslutning av medlemskap vid fler disciplinära 

åtgärder. 

 

BM 74 

Simon Asplund, Felicia Rhedin och Lena Möller från Komit i ESU:s BM 

74 i Bled, Slovenien, 24-28 april. Charlotta kunde inte delta med 
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anledning av SFSFUM, men kommittén hade avstämningar inför mötet 

för att förbereda så mycket som möjligt gemensamt. Därefter fanns 

möjligheten att stämma av på distans under BM. De viktigaste 

mötesdagarna sammanföll med SFSFUM vilket begränsade Charlottas 

tillgänglighet till viss del, men styrelsen och kommittén var med på det 

och saker fungerade med hjälp av snabb kontakt över sociala medier. 

Seminariedelen av mötet hade ett fullspäckat schema med många 

intressanta pass. En viktig fråga som varit på tapeten under året och 

som även diskuterades under detta möte var frågan om ett europeiskt 

studentkort som diskuterades under flera olika pass. En annan stor 

diskussion som pågått under året och som vi återkom till flertalet 

gånger under mötet var European Universities. Vanessa Deblais-

Sainton som arbetar med högre utbildning på Europeiska kommissionen 

var där och berättade om hur de arbetar med det här och hur det 

kommer att se ut. Helge Schwitters, ordförande för ESU, gav 

kommentarer och berättade om hur ESU ser på frågan. En annan viktig 

del under mötet, som diskuterades under såväl seminariedelen som 

mötesdelen, var ministerkonferensen i Paris. Här låg stort fokus på den 

kommuniké som höll på att skrivas fram och hur framtiden för 

European Higher Education Area ser ut. ESUs fokus låg på att se till att 

kommunikén skulle bli mer ambitiös och se till att det inte kom in några 

galna förslag, till exempel hade de smugit in en skrivning om europeiska 

studentkort som inte hade funnits i tidigare utkast, vilket var något som 

ESU och även SFS kritiserat. Ett annat viktigt fokus var att driva på 

kring studiesociala frågor och se till att de prioriteras tydligare inom 

Bolognaprocessen. Utöver dessa stora frågor hölls en rad olika pass om 

hur nationella studentorganisationer arbetar med olika frågor och en 

stor del av seminariedelen ägnades åt att diskutera handlingarna som 

skulle beslutas om under mötesdelen. 

Komits motion om att synkronisera valet av ESU:s förtroendevalda med 

beslutet om att anta en ny verksamhetsplan antogs inte, trots starkt 

stöd. I realiteten kommer detta dock inte ha någon större verkan, då en 

tidsbegränsad intern motion om samma sak antogs redan vid BM i 

Jerusalem. Komits motion handlade endast om att skriva in den nya 

tidsplaneringen i stadgarna, där det i nuläget inte framgår när under 

året verksamhetsplaneringen ska antas. Vi tror att ESU vid den 
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tidpunkt då den interna motionen går ut kommer att ha vant sig och 

sett fördelarna med den nya tidsplaneringen.  

Under mötet behandlades två uttalanden. En inför ministerkonferensen 

i Paris 2018 och en med namnet “The Future of Education in Europe 

and a prospective European Education Area” och vi är särskilt glada 

över uttalandet till ministerkonferensen. Komits hållning var att hålla 

uttalandet kort och fokuserat på de viktigaste prioriteringarna. Vi 

medverkade därför framförallt i att stoppa flera föreslagna tillägg från 

andra medlemsorganisationer som vi inte upplevde hörde hemma i 

uttalandet.  

Flera resolutioner antogs, bland annat en om Erasmus+ som lades fram 

av EC. I resolutionen talar ESU för högre finansiering för Erasmus + 

programmet, och fokuserar på tillgänglighet för studenter från 

marginaliserade grupper.  

EC hade också motionerat om en rad ändringar till dokumentet 

“Introduction to ESU’s policies in Higher education.” De flesta av dessa 

var välbehövliga uppdateringar som gjorde innehållet mer aktuellt, med 

några undantag. Ett sådant undantag gällde styrning av forskning där 

Komit lade en motion som förespråkade akademisk frihet och de vinster 

som kommer därav. Motionen gick igenom, så gjorde även ett par som 

gällde mer språkliga ändringar. 

Under mötet uppdaterades ESU:s Gender Mainstreaming Strategy för 

att bli mer inkluderande och mindre binär. I samband med dessa 

förändringar lades också ett avsnitt till som handlade om “best 

practices” för att anordna möten. Ett stort problem inom ESU är att 

många inte bryr sig om dessa frågor och inte kommer på de pass under 

mötena som handlar om detta. Dessa problem diskuterades mycket och 

därför valde Komit att lägga fram två motioner om hur det ska 

genomföras, där en handlade om att “womens’ meeting” (det vill säga ett 

separatistiskt möte för de som identifierar sig som kvinnor) ska vara 

schemalagt och ligga som ett parallellt pass med något annat så att det 

inte innebär att de som inte går på detta mötet får ledig tid. Den andra 

handlade om att det pass som handlar om Gender Mainstreaming ska 

försöka prioriteras i schemaläggningen så att det ligger på en tid där det 

är mindre risk att många väljer att skippa det. Vi arbetade fram dessa 

motioner tillsammans med ett flertal andra, bland annat ESU:s equality 

coordinator och lyckades driva igenom dessa förändringar, vilket 
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förhoppningsvis kan resultera i att dessa möten blir prioriterade i högre 

utsträckning. 

Arbetsmiljön i ESU var en högaktuell fråga. Både från presidialer, 

styrelsemedlemmar och anställda rapporterades problem med den 

interna kommunikationen och den psykosociala arbetsmiljön. 

Reaktionen från medlemsorganisationer var stark och två interna 

motioner lades fram - en om att att ta in en extern coach för att 

förbättra de interpersonella relationerna inom ESU och en om att 

etablera en arbetsgrupp för arbetsmiljön inom organisationen. 

Gällande ESU:s finanser så laddades flera dokument upp först efter 

mötets början och den externa revisionen saknades. Efter att 

dagordningspunkten sköts upp och ett extrainsatt finansmöte hölls (där 

medlemsorganisationerna fick möjlighet att ställa frågor) beslutade 

Board att ändå anta dokumenten. Det ska tilläggas att den finansiella 

kompetens som var på plats i organisationen klargjorde för Board att 

konsekvenserna av att inte anta någon del av den finansiella 

rapporteringen skulle vara ödesdigra för organisationens ekonomi. 

Komit var aktiva under finansmötet och skrev tillsammans med flera 

andra delegationer ett uttalande där vi uttryckte stark oro över 

förseningen, särskilt med tanke på att det inte var första gången. 

Under mötet valdes ny EC (sju styrelsemedlemmar och tre presidialer) 

och en ny ledamot till internrevisionen. Valet gick i stort sett som 

väntat, men med överraskande stort stöd för den vice-kandidat som 

Komit satt som topprioritet. För Komit var valet till största del en 

framgång och vi är nöjda med utfallet för styrelsen, internrevisionen och 

de båda vice-ordförandeposterna. Valet av ordförande gick inte vår väg 

och Komit hade öppet stöttat en annan kandidat än den som blev vald. 
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5.3 SFS kvalitetskommitté, SQC 

För att tillsätta platserna i SQC utlystes de i flera omgångar. Detta med 

anledning av för få sökande. Den ursprungliga intentionen av att ha en 

fullt tillsatt kommitté från verksamhetsårets början föll därför och ett 

stort arbete och fokus fick läggas för att tillsätta platserna och starta 

upp arbetet så att något hållbart kunde lämnas över till framtiden. En 

helt ny, men väl behövd kommitté kräver särskild omsorg för att 

funktionen ska lyckas fyllas. 

En hel kommitté lyckades tillsättas först efter att halva 

verksamhetsåret passerat. Två medlemmar valdes av styrelsen i slutet 

av november och arbetet planerades därför påbörjas från och med början 

av 2018. Den siste medlemmen valdes in i februari och kommittén hade 

därmed en full arbetsstyrka. Kommittén bestod verksamhetsåret 17/18 

av Charlotta Tjärdahl (ansvarig presidial), Simon Edström, Johanna 

Laussen och Erik Arvidsson.  

De månader på våren då SQC väl kunde påbörja sitt arbete fokuserades 

på att lägga en grund för att kunna uppfylla direktiven i kommitténs 

arbetsordning. Innehåll togs fram och bearbetades till en utbildning för 

studentrepresentanter och kvalitetssäkringsarbete. En plan och första 

arbete kring skapandet av en studentpool för deltagande i UKÄ:s 

granskningar gjordes. 

Utöver de delar av arbetet som hade mest tyngd för att skapa en 

struktur och innehåll till SQC:s nästkommande år så arbetade vi med 

att öka intresset för kommittén. Detta gjordes genom nätverkande, 

inlägg på sociala medier samt filmande och frågor om kvalitet och 

kvalitetssäkring på SFSFUM. Rekryteringen till den plats som utlystes 

till sommaren var däremot inte helt utan svårighet och fick förlängas. I 

slutändan löstes rekryteringen genom personlig kontakt. 
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6. Löpande verksamhet 

6.1 Remisser 

Besvarade remisser 

● Stärkt ställning för hyresgäster SOU 2017:33 Dnr: PT2-3/1617 

● Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld, SOU 

Dnr: PT2-2/1617 

● Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande 

(S2017/04463/SF) Dnr: P2-6-1718 

● Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Dnr: P2-3-1718 

● Remiss av promemorian med förslag om möjlighet till mindre 

styrelser för universitet och högskolor och om rektors möjlighet att 

vara ordförande i styrelsen Dnr: P2-4-1718 

● EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet (SOU 2017:49) 

Dnr: P2-1-1718 

● Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett 

estetiskt ämne i alla nationella program Dnr: P2-10-1718 

● En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet SOU 2017:73 Dnr: 

P2-15-1718 

● Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning 

(SOU 2017:86) Dnr: P2-12-1718 

● Studiemedel vid utlandsstudier – Förändringar för ett långsiktigt 

och hållbart system Dnr: P2-14-1718 

● God tid: Inom vilken tid bör kurs- och utbildningsplaner vara 

fastställda och tillgängliga för studenterna? (UKÄ 32-481-17) Dnr: 

P2-16-1718 

● Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och 

sjukvård (SOU 2017:104) Dnr: P2-18-1718 

● Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9) Dnr: P2-

26-1718 

● Kvalitetssäkring av forskning. Rapportering av ett 

regeringsuppdrag (2018:2 R) Dnr: P2-32-1718 

● Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra 

hälso- och sjukvårdsutbildningar (U 2017:08) Dnr: P2-19-1718 

● Remiss av Validering i högskolan  – för tillgodoräknande och  

livslångt lärande (SOU 2018:29) Dnr: P2-34-1718 
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● Remiss av promemorian Behörighetsgivande och 

högskoleintroducerande utbildningar Dnr: P2-39-1718 

● En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3) Dnr: P2-

38-1718 

● Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk 

utbildning Diarienummer: U2018/01274/UH Dnr: P2-25-1718 

  

Inkomna remisser, eller remisser som dykt upp via 

omvärldsbevakning,  som ej besvarats 

● Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993-100) 

● Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatiska 

svårigheter 

● Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer 

● Förslag om Rekommendationer om hantering av avgiftsskyldiga studenter 

(SUHF dnr 0066-17) Dnr: P2-8-1718 

● Förslag om ändring av Rekommendationer för nationella 

antagningsomgångar (SUHF dnr 0061-16) Dnr: P2-9-1718 

● Utbildning, undervisning och ledning (SOU 2017:51) 

● Ett moderniserat medinflytande för totaltförsvarspliktiga (Ds 

2017:50) 

● Bastjänstgöring för läkare Ds 2017:56 

● Förslag till reviderad läroplan för förskolan, Skolverket dnr 

2017:783 

● Lån och garantier för fler bostäder ( SOU 2017:108 )   

● Föreskrifter om ändring i Universitets och högskolerådets 

föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och 

urval 

● Remiss: Förslag till förändringar inom VVS- och 

fastighetsprogrammet 

● Remiss avseende ändringsföreskrift ämnet specialidrott 

● Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring (SOU 

2018:19) 

● Förslag till ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och 

allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel 

● Remiss gällande ändring i Universitets- och högskolerådets 

föreskrifter (UHRFS 2013:4) om relevanta yrkeskunskaper för 

särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen 
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● Remiss avseende förslag till förändringar i vissa gymnasieprogram 

dnr: 6.1.1-2018:570 

● Remiss avseende förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets 

föreskrifter (SKOLFS 2012:18) om kursplaner för kommunal 

vuxenutbildning på grundläggande nivå m.m 

● Hyran vid nyproduktion (SOU 2017:65) 

 

6.2 Medial verksamhet 

Som en del i SFS arbete ingår att skapa opinion och nå ut med budskap 

via media. Främst görs det genom att SFS skriver debattartiklar, ger 

intervjuer, kommenterar händelser och får våra rapporter omnämnda.  

Totalt pressutfall under verksamhetsåret: 318 st. Med detta menas 

artiklar i skrivet format som omnämner Sveriges förenade studentkårer. 

Mediainslag i andra former dyker därför inte upp. 

Uppdelat utifrån toppkällor (skrivet format): 

● Sveriges Television, SVT, 22 st 

● Sveriges Radio, SR, 19 st 

● Ergo,11 st 

● Uppsala nya tidning 8 st 

● Svenska Dagbladet, 7 st 

  

Urval av artiklar, intervjuer och debattartiklar från året:  

● ”Utbilda för livet, inte specifika jobb”. Replik, Dagens Samhälle, 27 

juni 

● Artiklar om SFSFUM i Gävle, SVT, 27 april 

●  Artiklar om Årets studentstad Östersund, flera medier, 19-20 

april 

● ”HD-dom om studieavgifter ger konsekvenser för högskolesektorn”, 

Universitetsläraren, 19 april 

● ”Hejdå kunskapssamhället Sverige”, Debattartikel om 

vårbudgeten, Dagens samhälle, 17 april 

● Inslag om vinster hos studentbostadsföretag, TV och artiklar, 12 

april 
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● Debattartikel och replik om studentkårernas förutsättningar 

tillsammans med studentförbund, Uppsala nya tidning, 5 – 15 

februari 

● Nyhet om lärosätenas myndighetskapital, SVT, 13 december 

● Diskussion om studenters förkunskaper, SR Studio Ett, 29 

november 

● ”Vi kräver förändring”, Debattartikel om sexuella trakasserier med 

SULF och ministern för högre utbildning Helene Hellmark 

Knutsson, Uppsala nya tidning, 16 november 

●  ”Är Dick Harrison faktaresistent?” Replik angående 

studentinflytande, SVD, 27 september 

● Artiklar om höstbudgeten med kommentarer från SFS, 

Norrköpings tidningar, 20 september 

● ”Dejtingsajt utnyttjar fattiga studenter” Debattartikel, 

Aftonbladet, 8 september 

●  Kommentarer i media med anledning av höjt studiemedel, flera 

medier, 27-30 augusti 

● Intervjuer och andra omnämningar i media med anledning av 

bostadsrapporten, 99 st, 23 augusti 

●  ”Acceptera inte oskickliga lärare på högskolan” debattartikel 

tillsammans med lärarförbundet student, 22 augusti 

● ”Ska de som studerar behöva bo i tältläger?” debattartikel, 

Aftonbladet, 14 augusti 
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7. Nätverk och grupper 

7.1 Nätverk 

Include 

SFS har två platser i styrelsen för lärosätesnätverket Include. Include 

arbetar med kunskapsutbyte och påverkansarbete inom frågor som rör 

breddad rekrytering och breddat deltagande. Under året deltog SFS 

under nätverksträffar, styrelsemöten och konferensen som Include höll i 

Gävle.  

7.2 Arbets- och referensgrupper 

SFS tillsätter studentrepresentanter i en rad olika grupper inom 

sektorn. I vissa fall får presidialer detta uppdrag. Nedan följer olika 

grupper som SFS presidialer jobbat nära under verksamhetsåret.  

 

SUHF expertgrupp för kvalitet 

SFS deltog under första delen av verksamhetsåret i gruppen med en 

presidial som tidigare år. När mandatperioden för gruppen gick mot sitt 

slut och sammansättningen ändrades valde SFS däremot att tillsätta en 

studentrepresentant istället. Detta för att det stora arbetet kopplat till 

utvecklingen av UKÄ:s nya kvalitetssäkringssystem då gått in i en 

lugnare fas, och för att sprida antalet engagerade och insatta i 

kvalitetsfrågor från SFS håll. 

 

SUHF expertgrupp för samverkan 

Lärosätes samverkan med det omgivande samhället var under 

verksamhetsårets högst aktuellt, inte minst utifrån STRUT:en och 

forskningspropositionen. För att följa och påverka lärosätenas arbete 

med frågorna var en av presidialerna med i SUHF:s expertgrupp och 

deltog i deras arbete via möten och telefonsamtal.  

 

Sveriges referensgrupp för Bologna Follow Up Group, BFUG 
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SFS deltog med en eller båda presidialer vid varje referensgruppsmöte 

utbildningsdepartementet höll under året. Utöver detta gavs feedback 

och input mejlledes då deadlines ofta var korta och beroende av BFUG:s 

processer.  

 

Utbildningsdepartementets referensgrupp för EU frågor.  

Referensgruppen hade under året ett möte som SFS då deltog i. Vid 

mötet låg fokus på återkoppling från departementet efter Social Summit 

i Göteborg. 

 

Ungdomspolitiska rådet 

Studentrörelsen som helhet driver flera frågor som rör sig utanför 

kärnuppdraget för studentkårer. Vi är en del av civilsamhället och utgör 

även en viktigt del i demokratiutvecklingen. För att visa vad 

studentkårerna gör ur ett bredare perspektiv deltog SFS under 

ungdomspolitiska rådets möten. Rådet hålls för att ge input till 

gymnasie- och kunskapsministern. Ett exempel på en fråga som 

diskuterades vid dessa möten under året var förutsättningar för 

civilsamhället vilket möjliggjorde direkt kommunikation till en minister 

och därmed regeringen om studentinflytandets förutsättningar. 

 

UKÄ:s referensgrupp för det nationella 

kvalitetssäkringssystemet 

SFS deltog under året i UKÄ:s referensgrupp med tre personer och 

utgjorde därför ett stort inflytande vid den fortsatta utvecklingen av 

systemet samt input för det kommande arbetet med granskning av 

forskning. En presidial, en student och en doktorand deltog för största 

möjliga spridning av perspektiv och gruppen hade förmöten inför varje 

referensgruppsmöte. Vid behov efterfrågades även input från andra 

delar av SFS som till exempel SFS DK. 

 

UHR:s styrelse 
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UHR:s arbete är ständigt aktuellt för Sveriges studenter, men blev extra 

viktigt i och med myndighetsuppdragen som kom i samband med nya 

tillträdessystemet. SFS har via en presidial följt tillträdesfrågorna samt 

andra frågor som berör UHR:s verksamhet via deras styrelsemöte.  

 

7.3 Styrelsens arbetsgrupper 

Styrelsen tillsatte under året ett flertal arbetsgrupper. Dessa och deras 

medlemmar beskrivs nedan. Samtliga tilldelades en kontaktperson i 

SFS presidium och fick sitt mandat och deadline beskrivet i beslutet om 

tillsättning av gruppen. 

 

Expertgruppen för kommunikation 

Syfte: Syftet med referensgruppen för kommunikation är att bistå SFS 

press- och kommunikationsansvarig i arbetet med medlems- och digitala 

kommunikation. 

Instruktion: Expertgruppen för kommunikation sammankallas på 

uppdrag av SFS press- och kommunikationsansvarig med syfte att agera 

bollplank i beslut från fullmäktige eller andra uppdrag från styrelse som 

delegerats till kansli inom ramarna för kommunikation, politik och 

medlemskontakt. 

Gruppmedlemmar: Oskar Mattsson Wiik och 3 representanter från 

medlemskårerna efter presidiebeslut. 

 

Gruppen påbörjade aldrig sitt arbete med hänsyn till att SFS press- och 

kommunikationsansvarige var ny på sin post och behövde introduceras 

fullt i verksamheten först. 

 

Fokusfrågegruppen   

Syfte: Ta fram förslag till proposition om ny fokusfråga till styrelsens 

decembermöte 2017. 

Instruktion: Gruppen ska presentera förslag på fokusfråga i två olika 

politikområden till styrelsens möte 15-17:e december. Gruppen bör 
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kontinuerligt stämma av med SFS:s styrelse under arbetet. Gruppen 

förväntas förankra och inhämta förslag och idéer kring fokusfrågor 

bland medlemskårer och andra relevanta parter. 

De föreslagna fokusfrågorna bör 

● Vara möjliga att driva under flera års tid 

● Vara möjliga att uppnå konkreta resultat i 

● Vara nytänkande 

Medlemmar: Ellinor Alvesson (sammankallande) och Angelica Gylling, 

Alexander Persson 

 

Åsiktsutveckling och översyn av SFS ställningstaganden 

Syfte: Syftet med gruppen är att se över SFS ställningstaganden för att 

undersöka om de står emot varandra men framförallt undersöka om det 

finns behov för åsiktsutveckling. 

Instruktion: Delrapportering sker på styrelsemöte fem (5), 

delrapporteringen ska innehålla om arbetsgruppen anser att det finns 

behov att lyfta något till SFSFUM 2018. Arbetsgruppen bör vid behov 

inhämta inspiration från medlemskårerna, vid t.ex. höstens 

medlemsmöten. Slutrapporteringen ska innehålla förslag på områden 

som arbetsgruppen ser ett långsiktigt behov för SFS att utveckla sina 

åsikter i. 

Gruppmedlemmar: Angelica Gylling (sammankallande), Sarah 

Aldenstig, Ellinor Alvesson 

 

Syfte, prioritering, ekonomi och långsiktighet (SPEL) 

Syfte: Arbetsgruppen ska utifrån SFS syfte ta fram långsiktiga 

målsättningar för hur SFS ska kunna utvecklas och utifrån dessa 

målsättningar ta fram förslag på prioriteringar avseende ekonomi och 

verksamhet. Gruppen bör också överväga hur beslut fattas i SFS kring 

långsiktiga målsättningar som berör ekonomi och verksamhet. 

Instruktion: Arbetsgruppen ska rapportera till styrelsen hur arbetet går 

löpande under hösten. 
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Gruppmedlemmar: Angelica Gylling (sammankallande), Sarah 

Aldenstig, Johannes Henriksson. 

 

Kårkontaktsamordnare 

Syfte: Ansvara för och utveckla arbetet med kårkontaktsystemet 

Instruktion: Se handling Beslutsunderlag Kårkontakt Dnr: O44-7/1718 

Gruppmedlemmar: Tom Edoff (sammankallande), Sofia Löfberg, 

Carolina Kaspersson (ersatt av Alexander Persson efter entledigande) 

 

FUM- och medlemsmötessgrupp 

Syfte: Vara ytterst ansvariga för styrelsens arbete med FUM och 

medlemsmöten 

Instruktion: Se handling FUM och medlemsmötesgrupp DNR: O44-

1/1718 

Sammankallande:  

Gruppmedlemmar: Matilda Strömberg (sammankallande), Johannes 

Henriksson, Sofia Löfberg och Patrik Henriksson 

 

Årets studentsstadsjury 

Syfte: Ta fram förslag till vinnare av årets studentstad 

Instruktion: 

● Utifrån ramverket och syftet ta in information från de ansökande 

städerna för att kunna ta beslut. Detta kan bland annat göras via 

ansökningsformuläret och intervjuer. 

● Samla in och hantera nomineringar 

● Boka platsbesök 

● Erbjuda och vid efterfrågan ge skriftlig feedback till alla sökande 

städer innan utmärkelsen delas ut 

● Skriva handlingar som berör årets studentstad till styrelsemöten 

● Skriva motiveringen till vinnaren av utmärkelsen Årets studentstad 
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● Respektera sekretessen runt utmärkelsen 

● Hålla kontinuerlig kontakt med SFS presidium och ge dessa relevant 

information i rimlig tid. 

● Ge förslag till vinnare av utmärkelsen årets studentstad till 

styrelsemöte #9 

● Utvärdering och slutrapport till styrelsemöte #12 

Gruppmedlemmar: Patrik Henriksson (sammankallande), Tom Edoff, 

Alexander Persson  

  



 

 

R1 

 

Handläggare: Styrelsen 17/18 Datum: 2019-01-15  Dnr: O47-1/1819 

55 

 

8. Arrangemang 

8.1 Medlemsaktiviteter 

● Medlemsmöte under hösten  i Borås tillsammans med 

Studentkåren i Borås. Ca 30 deltagare från medlemskårerna. 

Medlemsmötet besöktes av Pam Fredman, utredare för STRUT, 

som presenterade utredningen och gav kårerna möjlighet att ställa 

frågor. Stort fokus under mötet lades annars på framtagandet och 

förankringen av nya fokusfrågan.  

● Medlemsmöte under våren i Stockholms universitets studentkårs 

lokaler. Ca 50 deltagare från medlemskårerna. Mötet besöktes av 

Erik Nilsson, statsssekreterare åt Gymnasie och 

kunskapslyftsministern, som har ansvar för frågor rörande 

Centrala studiestödsnämnden, CSN. Utöver detta diskuterades 

även propositionsutkasten inför fullmäktige, studentkårernas 

arbete med sexuella trakasserier och vad medlemskårna ser för 

behov hos SFS IT-miljö.  

 

8.2 Nordiskt Ordförandemøte, NOM 

SFS arrangerade under året NOM 73 i Stockholm. Detta med anledning 

av att nätverket har roterande värdskap för mötena och det blev SFS 

tur. 

8.2.1 Planering och förberedelse 

Inför beslut kring tema presenterades följande potentiella teman till 

styrelsen och diskuterades inom trojkan: 

● En öppen och jämlik högskola 

● Studentinflytande och demokrati 

● En kombination av de tidigare listade 

Potentiellt innehåll: 

● Representativitet 
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● Normkritisk pedagogik 

● Organisatoriska förutsättningar 

Slutligen landade temat kring studentinflytande och demokrati, men vi 

lyckades få in lite inslag av en öppen och jämlik högskola genom att 

UHR höll en presentation om sin rapport Kan excellens uppnås i 

homogena studentgrupper. 

Då arrangerandet av ett internationellt möte kan bli resurskrävande 

undersökte Komit under hösten olika möjligheter för extern 

finansiering. SFS hade budgeterat för mötet, men om möjligt ville vi 

lyckas komplettera eller helt täcka kostnaden utan att behöva ta från 

organisationens resurser. Flera saker spelade däremot in utöver 

deadline för olika ansökningar. För eventuell sponsring från 

ERASMUS+ skulle vi t ex behövt externa talare från minst 3 länder. 

Slutligen hittade vi en stiftelse (CHELHA) som vi ansökte om 

finansiering från. Tyvärr avslogs ansökan, men stiftelsen kan vara en 

potentiell finansiär för framtida projekt och event. En konsekvens av 

avslaget var en tight budget där vi ibland fick vara innovativa för att 

inte låta det gå ut över mötet. En positiv sak var där att SFS genom sitt 

samarbete med Folkuniversitetet lyckades få kostnaden för lokalen för 

mötet helt täckt.  

En inbjudan skapades för de delegater som åker på garantimandat och 

får sin deltagaravgift täckt (två personer/NOM NUS) och en annan för 

de som behöver betala för samtliga deltagande. Ett häfte med 

information om mötet, ett politiskt förord samt information om NOM, 

SFS och Sverige togs fram av Komit och skickades ut till samtliga 

deltagare. Goodiebags skapades med engelska årsrapporter från UKÄ, 

UHR:s rapport om breddad rekrytering på engelska och lite annat smått 

och gott som skänkts, exempelvis godis från Söders. 

Innan jul skickades även inbjudan till ministern för högre utbildning. 

Denne gav tyvärr återbud med anledning av en internationell resa 

samma datum. Departementet skickade istället sin tjänsteperson med 

ansvar för dess deltagande i Bologna Follow Up Group, BFUG för att 

hålla en presentation. 
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8.2.2 NOM 73 

5-9 april stod SFS värd för NOM 73 som hölls i Stockholm. Såväl arbetet 

inför NOM 73 som mötet i sig var intensivt men också väldigt givande. 

Temat för mötet var studentinflytande och demokrati och 33 personer 

deltog. Deltagarna kom från alla NOMs medlemsorganisationer, från 

Grönland till Litauen, vilket inte har hänt på länge. 

Från Komits håll deltog Charlotta, Lena och Simon och utöver dem var 

även SFS styrelse representerad genom Jakob, Ellinor och Patrik. 

Utvärderingarna från mötet visar att alla var nöjda med arrangemanget 

och att mötet hade relevans för deltagarna. 

 

8.2.3 Seminarium 

Vi hade tre externa talare som kom och berättade om sitt arbete och 

förutsättningar för högre utbildning och studentinflytande i Sverige. 

UHR representerades av sin nya Generaldirektör Karin Röding, som 

höll ett inledningstal och berättade om organisationen och om det 

svenska högskolesystemet, samt Aleksandra Sjöstrand som är utredare i 

samma myndighet. Aleksandra redogjorde för rapporten Kan excellens 

uppnås i homogena studentgrupper?. Den handlar om breddad 

rekrytering och breddat deltagande och fokuserade på de resultat som 

rapporten kommit fram till vad gäller till exempel vilka grupper som är 

mest underrepresenterade inom högskolan och vilka aspekter som ofta 

har betydelse för huruvida någon väljer högre utbildning eller inte. 

Några av dessa resultat visar till exempel att aktiviteter rörande 

breddat deltagande har ökat, att det genomförs få insatser riktade mot 

studenter med funktionsvariationer, de svenska minoritetsgrupperna 

eller HBTQ-personer. Det finns en vilja inom det svenska 

högskoleväsendet att arbeta med breddad rekrytering och breddat 

deltagande, men det kan vara svårt att få med sig en större grupp i 

arbetet och resultaten visar att arbetet i dagsläget är ostrukturerat. 

Andrea Amft från UKÄ  deltog för att prata om deras rapport om 

studentinflytande från 2017. Hon berättade om de svenska 

förutsättningarna för studentinflytande och om de resultat som 

framkom i rapporten. En stor del av detta handlar självklart om 

studentkårernas finansiering, vilket alla deltagare var väldigt 
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intresserade av och som Andrea därmed la ganska mycket fokus på. Till 

exempel visar rapporten att det är viktigt för de svenska studentkårerna 

att vara oberoende gentemot sina lärosäten och att det hänger ihop med 

deras finansiering. Såväl kårerna som lärosätena menar att det vore 

bättre om lärosätena inte behövde lägga till ytterligare finansiering 

utöver de öronmärkta pengar som kommer från staten, eftersom dessa 

extrapengar skapar ett beroendeförhållande. Resultaten visar att vad 

kårerna och lärosätena i genomsnitt anser vara en lämplig finansiering 

är ungefär tre gånger så mycket som kårerna får idag, vilket också är 

ungefär samma summa som ursprungligen föreslogs inför 

kårobligatoriets avskaffande. Vi fick dessutom besök av Martin O 

Persson från Utbildningsdepartementet som pratade om hur Sverige 

organiserar sitt arbete med Bolognaprocessen och studentinflytandets 

roll i det arbetet. Flera deltagare fick även möjlighet att delge hur 

arbetet struktureras hos dem och SFS fick chansen att ställa en del 

utmanande frågor (med artiga tjänstemanna-svar). 

 

Presentationer från de olika länderna 

En stående punkt på alla NOM-möten är att alla deltagande 

studentorganisationer håller en presentation om sig själva och 

situationen i sina länder. Vi bad deltagarna att i förväg förbereda dessa 

presentationer och att de gärna fick inkludera frågor kopplade till 

mötets tema, så som finansiering av studentkårer, oberoende från stat 

och lärosäten, jämställdhet och representativitet inom organisationen 

samt kompetensutveckling inom studentrörelsen. Presentationerna som 

hölls var väldigt givande och det är alltid intressant att få lära sig mer 

om hur det ser ut i de andra länderna. Det finns både en hel del likheter 

och många skillnader, men det är också tydligt att vi i mångt och 

mycket upplever liknande problem och kämpar för liknande saker. Till 

exempel har Finlands universitet fortfarande kårobligatorium, vilket 

diskuteras mycket där och deras nationella studentorganisation, SYL, 

kan få mycket input för sitt arbete när de tittar på hur det ser ut i 

Sverige idag och vad till exempel rapporten om det svenska 

studentinflytandet säger. Att vissa grupper är underrepresenterade 

inom såväl högre utbildning som inom studentrörelsen är dock något 

som alla har gemensamt och det märktes tydligt i de olika 

presentationerna. det är till exempel aktuellt för de flesta att fundera 
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kring arbetsspråk och att tillhandahålla information på till exempel 

engelska eller ländernas minoritetsspråk. I Storbritannien (som har 

engelska som modersmål) hade representationsfrågan däremot snarare 

ett fokus på bakgrund i form av etnicitet. 

 

Workshop - Learning from each other 

Efter ett antal presentationer utifrån svenskt perspektiv, samt passet 

med deltagarnas egna presentationer ville vi också skapa ett forum för 

att arbeta interaktivt och dela med sig av varandras erfarenheter för att 

hitta nya lösningar. Vi höll därför en workshop med titeln “Learning 

from each other”, som gick ut på att dela erfarenheter och tillsammans 

komma fram till “best practices” inom några av de områden som utgör 

utmaningar för studentrörelsen. 

Vi hade tagit fram följande teman för workshopen; 

● Funding 

● Transfer of knowledge 

● Independence 

● Representation 

Framgångskoncept som kom fram i presentationerna var: 

- Tillräcklig och oberoende finansiering som motsvarar de faktiska 

kostnaderna (exempelvis genom fristående råd). 

- Lagstadgat stöd för studentrörelsen, lokalt vid lärosäten såväl som 

nationellt (inte fallet överallt). 

- Kunskapsöverföring genom officiella överlämningar, men också mer 

informellt och över längre tid (tex lägga vikt vid relationsbyggande över 

verksamhetsår).  

- Att dra nytta av tidigare företrädares erfarenheter på ett konstruktivt 

sätt (med vaksamma ögon på oberoendet såklart). 

- Inkluderingsarbete är centralt, för att kunna bedriva trovärdig 

representation behöver vi se till att vi själva skapar en inkluderande 

verksamhet. 
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8.2.4 Möte 

Till beslutsmötet valde Komit att skriva ett förslag på ett uttalande med 

anledning av Sveriges ordförandeskap i nordiska ministerrådet. Kraven 

i uttalandet formulerades på en tillräckligt generell nivå för att olika 

nationella organisationer skulle kunna ställa sig bakom det på sittande 

möte. Förslaget antogs av mötet med endast några små förändringar. 

Uttalandet skickades efter beslut och språklig korrektur till Nordiska 

ministerrådet och till den svenska ministern för högre utbildning samt 

dennes departement. Det var ett sätt att markera vikten av att lyssna 

till studenter i alla de frågor som rör oss, men också en profilering i 

relation till utbildningsdepartementet för att visa att vi har koll på de 

saker de ställer sig bakom på flera av de internationella arenorna. 

Något som i hög grad påverkar eller ger möjlighet att påverka även 

inom den nationella kontexten. 

 

Under beslutsmötet diskuterades det gemensamma arbetet till stor del i 

relation till Nordiska ministerrådet och deras arbete. Vi var överens om 

att vi har ett intresse av att rådfrågas och ges möjlighet att som 

studentorganisationer representera vid nordiska händelser och arbete, 

men eftersom NOM är ett nätverk utan officiellt valda företrädare finns 

det inte heller någon naturlig ingång när det handlar om vem som 

faktiskt ska representera NOM. Det mynnade därmed ut i en diskussion 

om huruvida NOM ska vara en mer formell organisation eller inte. Vid 

mötet landade vi dock endast i att vi ska hjälpas åt att bibehålla en god 

kommunikation med dem och att vi ska uppdatera varandra inom NOM 

om de nyheter vi får gällande Nordiska ministerrådet vid varje NOM. 

  

Utöver detta diskuterades ett förslag om att i förebyggande syfte införa 

“Trusted persons” under NOM-mötena, vilket mynnade ut i ett beslut 

om att vi innan vi genomför den förändringen behöver vi först införa en 

uppförandekod, vilket beslutades tas fram till nästa NOM-möte. 

  

NOM förde också vissa diskussioner inför det kommande ESU-mötet, 

BM 74 i Slovenien, i slutet på april och beslutade om tema för nästa 

NOM-möte, NOM 74, som skulle  hållas i Lettland kommande höst. Det 
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planerade temat för mötet var  “the engagement of students as a part of 

the society and how students are an active part of the society” som 

knyter an till studentengagemang kopplat till både utmaningar och goda 

exempel på hur det kan stärkas. En ny Trojka valdes bestående av SFS, 

LSA (Lettland) samt DSF (Danmark).  

 

8.3 Mingel 

Då SFS enligt SFS Verksamhet 17/18 skulle arrangera ett mingel och 

NOM73 bidrog med möjlighet till stort politiskt genomslag kopplat till 

frågor om studentinflytandets förutsättningar passade SFS på att 

kombinera eventen. 

 

Minglet hölls på fredag kväll efter kontorstid och den första 

seminariedagen för NOM avslutats. Temat var  “Strengthening Student 

Influence - Together”. Save the date och inbjudan skickades ut till 

aktörer inom sektorn, politiker, tjänstepersoner vid departement, SFS 

medlemskårer och styrelsen. Charlotta och Jacob höll välkomstord och 

SFS hade en tipspromenad med blandade frågor om studentrörelsen i 

Sverige, NOM och ESU. Utöver samtliga deltagare på NOM-mötet 

gästades minglet av flera aktiva studentföreträdare från studentkårer i 

Stockholm och partipolitiska studentförbund. Även Anders Söderholm, 

generaldirektör för UKÄ var på plats, samt SULF:s generalsekreterare 

Git Claesson Pipping, med flera. Det var en lyckosam kombination att 

hålla minglet under tiden som NOM pågick vilket gav spin-off effekt till 

både NOM och de externa gästerna. I efterhand visade det sig 

exempelvis att UKÄs GD därefter gett interna instruktioner om att öka 

studentdeltagandet vid kommande konferenser som exempelvis den de 

höll under juni månad 2018 för Nordiska ministerrådet. 

 

8.3 Almedalen 

I Almedalen 2017 deltog presidiet i vanlig ordning i ett flertal paneler 

och andra möten. Utöver detta passade SFS självklart på att lyssna in 

olika seminarier, nätverka och gå på mängder med mingel (några 

exempel: hos SULF, Saco studentråd, ST, Sveriges ingenjörer, TCO, 

Uppsala Universitet, Lärarnas Riksförbund, Riksbyggen, MUF, 
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Moderaterna) och hade informella samtal med exempelvis 

representanter från intresseorganisationer, riksdagsledamöter, 

ministrar och regeringskanslister. Allt som allt, en väldigt lyckad vecka 

med stora påverkansmöjligheter! 

 

Traditionsenligt arrangerade SFS tillsammans med SUHF ett 

frukostseminarium med titeln Har kvalité ett pris? Hur kan högskolan 

styras för att sätta lärandet i centrum?. Detta blev en introduktion inför 

ett mycket intensivt och givande arbete i relation till Styr- och 

resursutredningen, STRUT det kommande året. 

 

Paneldeltaganden under Almedalen 2017 hittas nedan i kapitel 9. 
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9. Deltaganden 

9.1 Gemensamt 

27/9 Styr- och resursseminarium i riksdagen. Socialdemokraterna och 

Centerpartiet bjöd in till seminarium med anledning av utredningen 

“Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten”. Medverkade gjorde 

bland annat Charlotta Tjärdahl, minister Helene Hellmark Knutsson 

och statliga utredaren Pam Fredman. Utöver paneler och presentationer 

var många intressenter närvarande.  

24/10 Sveriges unversitets- och högskoleförbunds (SUHF) årskonferens, 

“Strategi för internationalisering”. Konferens med presentationer från 

bland annat minister Helene Hellmark Knutsson och utredare Agneta 

Bladh. Eftersom konferensen hålls i samband med SUHFs årsstämma 

medverkar i stort sett alla ledningar från lärosätena. Utöver rektorer 

och annan ledning medverkade även utbildningsdepartementet, UKÄ 

och UHR. 

25/10 SUHFs förbundsförsamling, organisationens högst beslutande 

organ. SFS presenterade på sedvanligt sätt sin verksamhet samt deltog 

under övriga diskussioner. 

23-24/11 Deltog under nationella Lika Villkors-konferensen som detta 

året hölls på Södertörns högskola. 

4-5/12 Deltog under Högskoleforum anordnat av UKÄ i Linköping. 

6-8/4 Deltagande och arrangerande av NOM 73 i Stockholm. Presidiet 

deltog hela NOM. Ett lyckat arrangemang som även gav mycket idéer 

och underlag inför kommande påverkansarbete. 

2/5 Seminarium i Sveriges riksdag: “Hur utmanas universitet och 

högskolor av digitaliseringen?”. Presidiet gick dit och lyssnade, minglade 

samt ställde frågor. 

5/6 Frukostseminarium arrangerat av SFS tillsammans med TCO: 

“What’s the point?” om STRUT och utbildningens användbarhet. 
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9.2 Charlotta 

4/7 Deltog i “sektorspanelen” under SFS och SUHF:s gemensamma 

frukostseminarium “Har kvalité ett pris? Hur kan högskolan styras för 

att sätta lärandet i centrum?”. 

4/7 Deltog i panel om filterbubblor anordnad av Stockholms Universitet 

vid namn “Algoritmen - landvinning eller hot mot demokratin?”. 

4/7 Deltog i ett rundabordssamtal arrangerat av Saco på temat “Vägar 

till ny kunskap - om kompetensutveckling och högskolans roll i den”. 

5/7 Deltog i panel under SUHF:s seminarium “Vem och vad ska styra 

högskolan”. 

7/7 Deltog i panel under Högskolan i Borås seminarium 

“Universitetslärarnas akademiska frihet”. 

18/8 Deltog som gäst på Stefan Löfvens mottagning för att fira att 

statsministern fyllde 60 år. Mingel och möjlighet att framföra budskap 

kring olika frågor till flera ministrar samt representanter för andra 

intresseorganisationer. Samtal med statsministern, finansministern 

samt civilministern. 

20/9 Deltog i panel om ojämställdhetsutmaningar och utbildning på 

konferens om jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet, 

JIHU.  

25/9 Deltog i panel om framtiden för utbildning på EduConference, en 

heldagskonferens anordnad av THS. Roligt med proffsigt arrangemang 

om utbildning med en studenkår bakom ratten! 

27/9 Presenterade SFS viktigaste medskick samt deltog i panel på Styr- 

och resursseminarium i riksdagen anordnat av Socialdemokraterna och 

Centerpartiet från utbildningsutskottet. Efter deltagandet började bland 

annat fler ge medhåll för vikten av studenters efterfrågan. 

7/10 Höll en föreläsning under en träff för studentaktiva i Helsingborg 

om studentkårernas historia, ett hållbart engagemang och politiskt 

påverkansarbete i utbyte mot hemresa. 

18/10 Deltog i panel på Vetenskap och Allmänhets (VA) årliga konferens 

som 2017 hade titeln “Hur vet du det?” och fokuserade på 

faktaresistens. 
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19/10 Deltog i ett rundabordssamtal arrangerat av Saco studentråd och 

Centerstudenter för att diskutera Yrkeshögskolan och eventuella 

gränsdragningar, möjligheter och likheter med högre utbildning. 

19/10 Deltog i panel tillsammans med statliga utredare för olika SOU:er 

under SUHFs konferens om lärarutbildning. 

25/10 Föredrog SFS kommande arbete och fokus för SUHFs 

förbundsförsamling. 

26/10 Höll i en Workshop om studentperspektiv på resursfördelning 

samt deltog i slutpanel på Tematräff resursfördelning & JIHU i Malmö. 

23-24/11 Deltog i två olika paneler under nationella Lika Villkors-

konferensen. Den första “styr- och resurstilldelning kopplat till lika 

villkor” fokuserade på styr- och resursutredningen STRUT och gav 

inspel på hur dennes förslag kan bidra till lika villkor. Den andre “Vad 

är problemet med jämställdhet?” fokuserade främst på 

jämställdhetsintegrering och sexuella trakasserier. 

27/11-2/12 Deltog som delegationsledare för SFS vid European 

Students’ Union:s (ESU) Board Meeting (BM) i Jerusalem, Israel.  

4-5/12 Deltog i två paneler under Högskoleforum anordnat av UKÄ i 

Linköping. Första “En resursstark högskola“ med fokus på styr- och 

resursutredningen STRUT, och slutpanelen kring temablocket om 

livslångt lärande. 

17/1 UKÄs dialogmöte om de förändringar som gjorts i 

Kvalitetssäkringssystemet samt dess vägledningar. Syfte: Lyfta 

studentperspektivet under dagen samt kommentera i slutpanel. 

14/2 Föreläste för Malmö Universitets studentcentrum med tema 

“framtidens student”. Syfte: Bidra med nationellt perspektiv i 

stödverksamhetens planeringsdagar i utbyte mot sponsrad hemresa. 

19/2 Hearing om högnivå-gruppens rapport om framtida nordiskt 

utbildningssamarbete. Syfte: Lyfta studentperspektivet i diskussioner 

om det framtida nordiska utbildningssamarbetet. Knöt även närmare 

kontakt med Nordiska Ministerrådets sekretariat samt det svenska 

utbildningsdepartementet inför starkare struktur och samarbete i 

framtiden. 
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 4/4 Deltog i paneldebatt med representant från IPSOS samt ordförande 

för Moderata studenter med anledning av valår under AW anordnat av 

Centerstudenter. Syfte: Påverka viktiga politiska aktörer i rummet 

genom att nyansera och ge studenters syn på viktiga studentfrågor i 

relation till valrörelsen. 

19/4 Presskonferens Årets studentstad 2018/2019. Syfte: avslöja vinnare 

av utmärkelsen, skapa medialt intresse och dela ut utmärkelsen. 

14/5 Höll i presentation samt deltog i panel under SUHFs expertgrupp 

för kvalitets konferens för utveckling av kvalitetssystem för forskningen. 

Passade även på att lyssna in och diskutera inför kommande remissvar. 

16/5 Deltog i två paneler under Nya vägar-konferensen. “Vad kan det 

nya resurstilldelningssystemet innebära för det livslånga lärandet?” 

samt “Hur kan politiska initiativ gynna högre utbildning i hela landet?”. 

23-25/5 Deltog i Sveriges delegation på ministerkonferens i Paris. Läs 

gärna mer om detta i den internationella rapporten. 

5/6 Höll inledande ord, deltog och var konferencier på det gemensamma 

seminariet med TCO “What’s the point?” om STRUT och utbildningens 

användbarhet. 

5/6 Deltog i panelen “inre marknaden och de fyra friheternas betydelse i 

vardagen för medborgare och konsumenter” på utrikesdepartementets 

firande av 25 av EUs inre marknad. 

13/6 Nordisk ministerrådets konferens arrangerad av UKÄ: Current 

Priorities and Future Challenges: Higher Education in the Nordic 

Region. Deltog i panel med representanter från de nordiska 

studentorganisationerna samt var en av slutkommentatorerna. 

19/6 Svenskt Näringslivs Skuggutredning. Inlyssning och frågeställning 

vid presentation av rapporten Styrning och finansiering av högskolan - 

vad händer i omvärlden?. 
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9.3 Jacob 

3/7 Deltog i panel anordnad av Hyresgästföreningen på temat “En gång 

hyresgäst alltid hyresgäst? Om bristen på rörlighet mellan hyrt och ägt 

boende” 

4/7 Deltog i panel under seminariet “Hur kan obligatorisk undervisning 

om våld mot barn implementeras i högre utbildning?” anordnat av 

Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum, Linköpings universitet. 

4/7 Deltog i panel under UHRs seminarium “Ger reell kompetens 

mervärde för högskolan? Om det nationella uppdraget, från ord till 

handling”. 

5/7 Deltog i panel på temat “Hur värderas studenters engagemang vid 

sidan av studier?” anordnad av Jusek. 

7/7 Deltog i panel under Region Skånes seminarium “Hur möter 

samhället ungas allt sämre psykiska hälsa?”. 

24/8 SUHF konferens om kvalitet i administrationen. Höll anförande 

om studentperspektivet om kvalitet i administrationen. 

18/9 Nationell utbildningsadministrativ konferens, Lund. Inledande 

panelsamtal om utbildningsadministrationen och dess syfte. 

11/10 Avslutade panel under “Högskola - yrkeshögskola Konferens om 

och kring de två utbildningsformerna”. Samtal om de båda 

utbildningsformerna och deras relation till varandra utifrån det som 

presenterats under konferensen. Deltagande i panelen gjorde bland 

annat representanter från Svenskt näringsliv, TCO och SUHF. 

18-19/10, Include konferens med temat tillträde, tillgänglighet och 

tillgång. Två panelsamtal under konferensen: panelsamtal med rektorer 

om konferensen huvudteman samt kort samtal med TCO och Svenskt 

näringsliv inför passet som skulle behandla validering. 

24/10 Panelsamtal under SUHFs årskonferens med temat “Varför 

behöver Sveriges lärosäten ett starkt internationellt perspektiv?”. 

Statssekreterare Karin Röding var en av de övriga deltagarna. 

22/11 Presentation om studenternas syn på bostadsmarknaden för 

Länsstyrelsernas handläggarträff bostadsplanering. Presentation om 

bostadsrapporten, vår politik samt hur bostadsmarknaden för studenter 

kommer utvecklas de närmaste åren. 
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23/11 Panel: Breddat deltagande - För vem?, Lika villkors-konferens 

2017. Panel om breddat deltagande och vilka problem olika grupper kan 

möte i högre utbildning samt vilka som idag inte tas med i arbetet. 

4/12 Panel: Det livslånga lärande - vems ansvar?, Högskoleforum.  

9/12 Deltagande under tävlingsmoment (och middag) under Saco 

studentråds kongress. Syfte: (dåligt) försöka försvara min företrädares 

hårt förvärvade titel som vinnare i På minuten. Utöver detta gav det 

möjlighet att träffa Saco studentråds medlemsorganisationer, 

styrelseledamöter och presidium. 

11/12 Konferens om ungas boende, 

Regeringskansliet/Jagvillhabostad.nu/Hyresgästföreningen. Konferens 

om goda exempel och hur det går att bygga även för grupper med lägre 

inkomst. Deltog i avslutnigspanelen som hade som syfte att 

sammanfatta dagen. Syfte: ge studentperspektivet samt träffa viktiga 

aktörer. 

22/3 Panelsamtal med bland annat statssekreterare Erik Nilsson under 

släpp av rapport från CSN, “Studenters ekonomiska och sociala 

situation 2017”. Syfte: Ge studenternas syn på vad rapporten kommer 

fram till. 

18/4 Kvalitetsdrivet, UHR. Deltog i panel angående sexuella 

trakasserier vid lärosäten. 

19/4 Nätverksträff, Include. Kort panelsamtal med UHR och 

representanter från lärosäten om breddad rekrytering. 

16/5 Panel under konferensen Nya vägar, om livslångt lärande i hela 

landet och vad de stora hindren är i dagens utbildningssystem. 

17/5 Nya vägar-konferensen dag 2. Fick tillsammans med bland annat 

representante från TCO och sektorn sammanfatta och dra slutsatser om 

det som diskuterats under första dagen. 

23/5 SUHF #metoo. Deltog under presentationer och workshops under 

konferens om sexuella trakasserier som SUHF anordnade för 

lärosätesledningar. 

23/5 Hyresgästföreningen bostadskongress. Deltog i panel om hur 

bostadsbristen ska lösas för unga och andra grupper med relativt låg 

inkomst.  
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10. Bilagor 

10.1 Uttalande föreslaget av SFS och antaget av ESU 

Students denied democratic representation at the Social 

Summit 

The Social Summit gathered EU heads of state or government, the social 

partners and other key stakeholders for an open discussion on how to 

promote fair jobs and growth. When the meeting took place in 

Gothenburg on November 17th (the International Students’ Day) 

education took a central role in the discussions and heads of state or 

government set out new directions for the future of higher education in 

Europe. The main question that should be on respective countries’ and 

the EU’s agenda now however, is where were the students? 

The European Students’ Union was not invited despite being a 

stakeholder in the European Higher Education Area. In addition, the 

students present at the Summit were picked from the programme level 

at Gothenburg University, neither though the Swedish National Union 

of Students’, nor the local Student Unions. Furthermore, the only other 

person from the student movement on scene applied on own accord and 

was selected by Prime Minister Stefan Löfven. Student presence was 

therefore neither representative through the Student Union, nore 

guaranteed. 

Students’ influence and participation as equal partners and important 

stakeholders is part of the core values of the European Higher 

Education Area. To see the leaders in Europe botch such an important 

prerequisite when discussing the future is concerning to say the least. 

We strongly condemn the way that student representation was handled 

at the Social Summit in Gothenburg. Now, it is up to the leaders of 

Europe to clarify whether or not they are serious about student 

representation and participation as key stakeholders in the future of 

higher education. Surely, Prime Minister Stefan Löfven and European 

Commission President Jean-Claude Juncker will reconsider, and take 

the lead in ensuring future student participation. If not, it sends a 

powerful message. A message that true student engagement, 
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participation, and representation is not on the agenda of our leaders. A 

highly problematic and worrying message. 

ESU strongly condemns the way that student participation and 

representation was dealt with for the Social Summit in Gothenburg. We 

expect, and demand a more responsible way of securing our future. 

 

10.2 Uttalande föreslaget av SFS och antaget av NOM 

Higher Ambitions for the Students of Tomorrow 

The Nordiskt Ordförande Møte (NOM) is a cooperating network and 

consultative meeting of the National Unions of Students of the Nordic 

and Baltic national umbrella organisations for students in higher 

education. It all started in 1946 when a Nordic Student Meeting was 

held in Aarhus, Denmark. Today, NOM operates both as a regional 

cooperation platform and a network. As the clear representatives for 

students in the countries within the Nordic Council of Ministers (NCM), 

we demand to be included in the discussion. 

 

We, the Nordic and Baltic national unions of students, call for: 

● Strong and independent student influence. 

● High quality education, regardless of which of the Nordic or Baltic 

nations you study in. 

● Genuine access to higher education for all parts of society. 

● Heightened and joint ambitions for public investments in higher 

education to the benefit of students. 

● Social security systems beyond national borders. 

 

The chairing of the NCM by Sweden has seemingly opened the door 

towards a more structured and open dialogue with stakeholders. Since 

students are directly affected by the decisions made by the NCM, their 

voices need to be heard. The inclusion of students on all levels 

strengthens democracy. Therefore, we want independent student 

influence to be ensured at all levels of higher education - a right that 

should be governed by law. At all times when decisions affecting 
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students are underway, this principle should apply. A governmental 

network such as the Nordic Council of Ministers is no exception. 

 

For students, high quality education is more than a need, it is an 

absolute requirement. We therefore call for heightened and joint 

ambitions when investing in higher education. Such investments must 

always be to the benefit of students. Quality assurance needs to be up to 

standard in all countries, and the institutions need investment to ensure 

that they are able to live up to such standards.  

 

We want higher education to be free, equal and open to everyone. 

Education needs to be accessible for all parts of society, regardless of 

nationality, age and background. This means mapping the current 

situation, identifying existing barriers for equal participation and 

amend and handle them. Higher education should not be a mechanism 

to maintain socio-economic differences, but an enabler for every willing 

individual to reach their full potential. It’s important, not just for the 

individual, but for the whole society that higher education is inclusive 

and adjusted to the varying needs of students.Therefore, joint, ambitious 

efforts and investments to the benefit of students, directly translate into 

benefit for society overall.  

 

The support given to students should not be limited by national borders. 

For more students to take up the opportunity to study abroad, they need 

to be sure that they will have adequate support and security. Financial 

and social security is crucial for ensuring that everyone has an equal 

opportunity to pursue higher education. Therefore, state financed 

support systems need to act as enablers to higher education, but should 

also do so beyond national borders. 

 

On behalf of the students we represent, 

Denmark - Danske Studerendes Fællesråd, DSF  

Estonia - Eesti Üliõpilaskondade Liit, EÜL 

Faroe Islands - Meginfelag Føroyskra Studenta, MFS 
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Finland - Suomen opiskelijakuntien liitto / Finlands studerandekårers 

förbund SAMOK  

Finland - Suomen ylioppilaskuntien liitto, SYL / Finlands studentkårers 

förbund, FSF 

Greenland - Ilisimatusartut kattuffiat,ILI ILI 

Greenland - Organisationen af Grønlandske studerende i Danmark, 

AVALAK 

Iceland - Landssamtök íslenskra stúdenta, LÍS  

Latvia - Latvijas Studentu apvienība, LSA 

Lithuania -  Lietuvos studentų sąjunga, LSS 

NSO - National Union of Students in Norway 

Sweden - Sveriges förenade studentkårer, SFS 

 

Contact information: nom@syl.fi   
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