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Inledning 
Sveriges förenade studentkårers verksamhetsår 2007/2008 var på 
många sätt ett framgångsrikt år. Ett år då många av regeringens 
utredningar för högskoleområdet blev klara och kom på remiss till SFS. 
En av utredningarna, som stod i centrum för kårerna och SFS, var den 
om kårobligatoriets framtid. För SFS del påbörjades också stora 
förändringsprocesser för att möta en framtid utan ett kårobligatorium. 
 
De krav som SFS ställt som villkor för ett eventuellt avskaffande av 
kårobligatoriet fick stort gehör hos utredaren. SFS beslutade sig för att 
vara positiva till ett avskaffande av kårobligatoriet, under förutsättning 
att riksdagen beslutar i enlighet med utredningens förslag. 
 
I samverkansfrågan var SFS i högsta grad med och formade debatten, 
genom att ta fram ett antal skrifter och rapporter. Inom ramen för 
”Samverkan för kvalitet” knöt SFS en rad nya kontakter och fick breda 
allianser som bidrog till att SFS syn på samverkan var tongivande i 
debatten. 
 
Både styrelsen och presidiets sammansättning förändrades under året. I 
mars avsade sig vice ordförande Pelle Rödin sitt förtroendeuppdrag, med 
anledning av en anställning inom riksdagen. 
 
SFS stod sig starkt under ett omvälvande år, och trots diskussioner hos 
vissa studentkårer om att lämna organisationen, valde samtliga 
medlemmar att stanna kvar med insikten om att en stark samlad röst 
ger mer för Sveriges studenter. 
 
 
 
Elin Rosenberg    Anna Yström 
 
Ordförande 07/08   Vice ordförande 07/08 
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Samverkan för kvalitet 
Under verksamhetsåret 2007/2008 arbetade SFS med fokusfrågan: 
”Samverkan för kvalitet”. Fokusfrågan var en fortsättning och 
fördjupning på fokusfrågan ”Finansiering för kvalitet” från 2006/2007 
vars fokus var finansieringen av utbildningskvalitet. Avstampet för 
verksamhetsåret 2007/2008 i kvalitetsfrågan blev att vidareutveckla och 
precisera den politiska dialogen om hur underfinansieringen av den 
högre utbildningen kunde hanteras. 
 
Ett antal skrifter om finansiering av utbildning och kvalitet togs fram 
under tidig höst. Dessa hade olika målgrupper, såväl riksdagsledamöter 
som övriga intressenter och studentkårerna fick ta del av SFS 
argumentation. 
 
Samtidigt vidareutvecklades Kvalitetsmanifestet från 2007. Fokus var 
att underlätta övergången mellan studier och arbetsliv, samt att skapa 
en integrerad arbetslivsanknytning under studietiden för alla studenter 
oavsett studieinriktning. 
 
För att hämta inspiration till arbetet med samverkansuppgiften 
genomfördes ett studiebesök till Danmark. Här var huvuduppgiften att 
insamla erfarenheterna från den danska ”Akademikerkampagnen”, i 
vilken ett samarbete mellan facket, universitet, arbetsförmedlingen och 
näringslivet på ett positivt sätt hade underlättat övergången mellan 
studier och arbetsliv för studenter. Dessa förbättringar genomfördes i 
Danmark i ett läge där akademikerarbetslösheten var relativ stor. 
 
Dessutom skickades ett svar till regeringen kring uppföljningen på 
Lissabonstrategin, som också hade sin utgångspunkt i SFS åsikter om 
utbildningskvalitet och  kopplingen mellan kvalitet och ekonomiska 
resurser. SFS argumentation var att det inte enbart går att satsa på 
forskning i världsklass, utan att även utbildningssystemet måste vara i 
världsklass om Sverige ska stå sig i den internationella konkurrensen. 
 
Under hösten fördes dialoger med både Högskoleverket och 
Resursutredningen om hur utbildningskvaliteten kan utvecklas inom 
universitet och högskola i Sverige. SFS försökte också skapa och 
utveckla kontakten med många nya aktörer, som kunde vara 
intresserade av att samarbeta, bland andra Företagarna, KTH:s 
Företagskontakt, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt 
Näringsliv och TCO. 
 
Det mest omfattande arbetet under året var att ta fram en rapport om 
samverkansarbetet i Sverige. Målet var att skapa en övergripande bild 
över ur situationen såg ut genom att analysera rapporter, underlag, 
undersökningar som centrala utbildningspolitiska aktörer hade tagit 
fram, och presentera  ett antal rekommendationer eller krav för hur 
situationen skulle kunna förbättras. Utöver detta innehöll rapporten ett 
antal goda exempel som inspirationskälla. 
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Rapporten presenterades på en presskonferens under SFS vårkonferens 
i Norrköping i mars och fick ett gott emottagande. Då presenterades 
också en enkätundersökning gjord bland landets högskolerektorer om 
hur de ser på samverkansarbetet. På konferensen deltog flera 
prominenta gäster, såsom Universitetskanslern och tf ordförande i 
Utbildningsutskottet Ulrika Carlsson. 
 
SFS krav för ett bättre samverkansarbete är: 

• Öronmärkta ekonomiska resurser till samverkansarbetet 
• Höja meritvärdet av samverkan vid anställning och befordran 

inom universitet och högskola 
• Obligatorisk uppföljning av nyutexaminerade studenter – för att 

använda deras erfarenheter till att utveckla och förbättra 
utbildningskvaliteten. 

Studentinflytande in i framtiden 
Under verksamhetsåret 2007/2008 arbetade SFS med fokusfrågan: 
”Studentinflytande in i framtiden”. Fokusfrågan hade som syfte att ge 
SFS möjlighet lägga fokus på arbetet med att bevaka utvecklingen av 
utredningen ”Frihet för studenter”, utredningen om hur kårobligatoriet 
kan avskaffas och arbeta för att bevara studentinflytandet även om 
kårobligatoriet skulle avskaffas.  
 
Under året med fokusfrågan, Studentinflytande in i framtiden, 
fokuserade inte SFS på om vi var för eller emot obligatoriet, utan på att 
komma med konstruktiva idéer på hur det skulle kunna fungera utan 
obligatorium. Vår utgångspunkt var att dagens studentkårer skulle 
kunna leva vidare och ha så goda förutsättningar som möjligt att göra 
ett fortsatt bra arbete för studenterna. När utredningen började bli klar 
arbetade SFS fram tre stycken krav. Om kraven uppfylldes av riksdagen 
skulle SFS kunna godta ett avskaffade, annars inte.  
 
SFS krav: 

• Studentinflytandet måste regleras i lag även i framtiden. Annars 
hamnar studenterna i knäet på den lokala högskolestyrelsen. 
Regeringens utredning om ökad frihet för universitet och 
högskolor, som ska presentera sitt förslag december 2008, kan 
inte föreslå att studenternas rättssäkerhet och inflytande 
avregleras. 

• Det ekonomiska stödet från staten till studentinflytande ska 
bestämmas nationellt, inte genom en lokal förhandling mellan 
studentkår och lärosäte. Också detta för att en oberoende 
granskning av utbildningskvaliteten ska kunna garanteras. 

• Det ekonomiska stödet ska vara i form av ett öronmärkt 
resurstillskott. Vi vill inte ställa studentinflytande mot lärarledd 
tid eller studieplatser. Studentinflytande är en viktig 
kvalitetsaspekt, och kvalitet måste få kosta. 

 

Förutom rent lobbyarbete gentemot utredarna och ansvariga politiker 
bedrevs även informationsinsatser till kårerna och stöd till dem att 
påverka lokala riksdagsledamöter och den lokala debatten. Bland annat 
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genom att stimulera framtagande av lokala konsekvenser av ett 
eventuellt avskaffande. 
 
Kulmen för Studentinflytade in i framtiden var den 13 februari då 
utredningen Frihet för studenter – om hur kår- och nationsobligatoriet 
kan avskaffas presenterades. Till dagen hade en rad aktiviteter 
planerats. SFS försökte lyfta de tre kraven så mycket som möjligt och de 
kom fram både i ABC och genom TT. Senare samma dag skickades ett 
pressmeddelande ut om lanseringen av kampanjen, …studentens 
lyckliga dagar… Denna kampanj riktade sig bland annat till samtliga 
riksdagsledamöter för att berätta om vilken viktig funktion kårerna 
faktiskt fyller. 
 
För övrigt har ett större antal riksdagsledamöter träffat 
studentrepresentanter, både centralt och lokalt, flera har även besökt 
kårer. En workshop som syftade både till att stärka kårernas 
möjligheter att klara sig ekonomiskt och att peka på risker, möjligheter 
och konsekvenser efter ett eventuellt avskaffande av obligatoriet för att 
höja engagemanget lokalt. SFS har också kontinuerligt informerat 
kårerna med hur utredningen fortskrider, förutom sammanfattning av 
utredningen och själva remissvaret. Påverkansarbetet fortsatte 
verksamhetsåret ut, rentav med förnyad styrka efter utredningen 
släpptes. 

Övrigt 

Studiesociala utredningen 
Under året tillsatte regeringen den studiesociala kommittén, en 
parlamentarisk utredning för att förbättra för studenter. Till 
utredningen är det kopplat en referensgrupp där SFS med fler 
intresseorganisationer ingår.  

Studieavgifter 
Arbetet med att ta fram en internationaliseringsproposition pågick på 
utbildningsdepartementet under större delen av året. SFS strategi var 
att visa på sätt som regeringen kunde internationalisera högskolan utan 
att införa studieavgifter. Vid möte med departementet framgick det 
tydligt att propositionen främst skulle komma att handla om 
studieavgifter för utomeuropeiska studenter. Efter detta  
 
I juni deklarerade Lars Leijonborg att regeringen ställer sig positiva till 
avgifter.  

SFS Doktorandkommitté 

Inledning 
Under året har SFS doktorandkommitté fortsatt att arbeta i samverkan 
medSveriges Doktorandförening och Sveriges Doktorander. 
Utgångspunkten har varit att gemensamt driva de frågor där det finns 
samsyn mellan de tre organisationerna. 
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Under året har SFS styrelse och fullmäktige genomfört en större 
organisatorisk förändring i syfte att stärka det doktorandfackliga 
arbetet inom SFS. Med de nya organisatoriska förutsättningarna hoppas 
SFS Doktorandkomitté att kommitténs arbete får än större genomslag. 

Sammanträden 
Vi har sammanträtt den 14/9, 7/12, 27/2 samt 4/6. Den 7 april stog SFS, 
tillsammans med Vetenskapsrådet, värd för en gemensam seminariedag 
med temat Forskaren i framtidens samhälle. Medverkade gjorde bland 
annat Bengt Westerberg, f.d. styrelseordförande för Vetenskapsrådet. 
Den 22 april stod SFS värd för ett seminarium om 
forskningsanknytning. 

Huvudfrågor 
Under året har SFS DK drivit tre huvudfrågor, dessa är Stärkt 
forskarutbildningsbevakning, Anställningsbarhet samt Trygga 
anställningar för doktorander. 

Stärkt forskarutbildningsbevakning 
Under året har, efter gemensamt påverkansarbete, SUHF fattat ett 
beslut om rekommendationer kring regler för prolongation för nationella 
doktoranduppdrag. Med bakgrund mot den förändrade organisationen 
av SFS doktorandverksamhet har SDok beslutat att låta sin 
organisation vila och bedriva sitt arbete inom ramen för SFS 
doktorandkommitté. 

Anställningsbarhet 
Under hösten genomfördes en mindre enkätundersökning riktad till 
landets lärosäten om hur de arbetar med karriärplanering. 
Undersökningen resulterade i en debattartikel som publicerades i 
Universitetsläraren. Artikeln resulterade i ett replikskifte med flera 
deltagare. 

Trygga anställningar för alla doktorander 
En debattartikel har publicerats i Upsala Nya Tidning som 
undertecknades av Anna Ekström. Rikard Lingström har deltagit i 
SUHFs arbetsgrupp om användning av stipendier för att finansiera 
forskarutbildning. 

Doktorandspegeln och undersökning med TCO och 
Fackförbundet ST 
Under hösten 2008 genomförde Högskoleverket (HSV) den s.k. 
doktorandspegeln, en enkätundersökning till 10000 av landets cirka 
17000 doktorander med frågor kring studie- och arbetsmiljö. Enkäten 
visar på flera anmärkningsvärda resultat, bl.a. är skillnaderna mycket 
stora i svar mellan manliga och kvinnliga doktorander. Rikard 
Lingström och Martin Wahlén har medverkat i HSV:s referensgrupp för 
doktorandspegeln. 
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Två debattartiklar där doktorandspegeln kommenteras har publicerats 
under juni 2008. En debattartikel med en generell genomgång av 
resultaten i enkäten, undertecknad tillsammans med bl.a. 
universitetskansler Ander Flodström, har publicerats i 
Universitetsläraren, och en debattartikel kring jämställdheten inom 
forskarutbildningen har publicerats i Östgöta Correspondenten. 
 
SFS, TCO och Fackförbundet ST har även låtit SCB genomföra en 
enkätundersökning bland landets professorer för att undersöka hur de 
ser på forskarutbildningen. Resultatet publicerades i en rapport, Livet 
som handledare, som fick relativt mycket uppmärksamhet inom sektorn. 

Remissvar  
Kommittén har löpande deltagit i arbetet med remissvar inom SFS. 

Slutord 
Under året 2007/2008 har SFS doktorandkommittés verksamhet 
utvecklats på ett mycket positivt sätt under. 

Internt 

Budgetarbete – finansiering för kvalitet 
När regeringen lade fram sin höstbudget 2007 hade SFS ett tydligt fokus 
på finansieringen av den högre utbildningen, med anknytning till de 
krav som ställdes i verksamhetsplanen. SFS hävdade att det inte går att 
skapa utbildningskvalitet i världsklass om inte det också – i likhet med 
på forskningsområdet – prioriteras ekonomiska medel för detta arbete. 
 
SFS skickade inför budgeten en argumenterande skrivelse till 
utbildningsministern, där bland annat kravet på mer lärarledd tid för 
studenterna fördes fram – minst 15 timmar i veckan. Skrivelsen 
medverkade till att Anna Yström och Elin Rosenberg fick träffa 
utbildningsministern och statssekreterare Peter Honeth för att 
diskutera utbildningskvalitet. 
 
När så budgeten väl presenterades den 20 september 2007 
sammanställde SFS de mest centrala delarna i denna ur ett 
studentperspektiv och gav sina politiska kommentarer till dessa. 
Sammanfattningen skickades till riksdagsledamöter och övriga 
intressenter inom det utbildningspolitiska området.    
 
SFS tog också fram underlag riktade till medlemskårerna inför 
budgetarbetet på såväl lokal som nationell nivå.  Syftet var att visa hur 
kårerna kunde argumentera i kvalitetsdiskussionen internt på lärosätet, 
men även i samtal med den lokala riskdagsledamoten. Dessutom fick 
SFS medlemskårer under hösten en handbok i lokalt budgetarbete. 
 
SFS sammanfattade resursutredningens betänkande ”Resurser för 
kvalitet”. Syftet var att alla delar av organisationen skulle kunna delta i 
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diskussionen om utbildningskvalitet och kopplingen till ekonomiska 
resurser. 
  
När regeringen i april 2008 presenterade vårbudgeten var, i likhet med 
höstbudgeten, det övergripande budskapet behovet av att prioritera mer 
ekonomiska medel till att öka utbildningskvaliteten, främst i syftet att 
få fler lärarledda timmar, höja studiemedlet samt för att doktorander 
kan få en trygg anställning.  

SFS framtid 
Ett par arbetsgrupper har arbetat med SFS framtida organisation. Ett 
underlag om SFS framtid inkluderande en finansieringsplan har tagits 
fram till styrelsen. Dessa dokument resulterade i propositionstexter till 
fullmäktige. Arbetet fortskrider under nästkommande verksamhetsår. 

Presidiepolicy  
En presidiepolicy har under året skrivits och antagits av styrelsen. Detta 
för att tydligare reglera vilka villkor som gäller för SFS 
heltidsarvoderade. 

Ny grafisk profil 
Under våren 2007 gjorde en projektgrupp från Berghs School of 
Communication en översyn av SFS kommunikation som examensarbete. 
I detta uppdrag ingick även att ta fram ett förslag på ny grafisk profil.  
 
Med utgångspunkt i resultatet från en undersökning som gjordes tog 
projektgruppen fram ett antal värden och försökte på detta sätt 
visualisera SFS. I profilen ingick en ny logotyp och en grafisk manual. 
Den nya profilen implementerades under sommaren och var officiell från 
verksamhetsårets början 1 juli 2007.  

Ny webbplats 
Den 18 september 2007 lanserade SFS en ny webbplats. Platsen är 
byggd i öppen källkod i systemet Drupal. SFS har arbetat fram struktur 
och innehåll. Implementeringen av platsen är gjord av byrån Kodamera i 
Göteborg.  
 
Webbplatsen innehåller bland annat dokumentarkiv, kalendarium och 
forum samt hanterar ett stort antal användargrupper med olika 
rättighetsnivåer. Kodamera stod också för den grafiska designen utifrån 
SFS grafiska profil. 

Ledamöter SFS styrelse 2007/2008 
Elin Rosenberg, ordförande 
Anna Yström, vice ordförande 
Pelle Rödin, vice ordförande (juli-mars) 
 
Veronica Andersson 
Mattias Biström Risslén 
Joakim Fagerström 
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Marina Gregorsson 
Sanna Häggbring (februari-juli) 
Susanna Hansson 
Emelie Hindersson 
Kim Hockum 
Emelie Hult 
Emma Brulin (december-juli) 
Karolina Lindkvist 
Anna Lindsjö 
Carl Nettelblad (juli 2007-juli 2008) 
Moa Neuman 
Ylva Wessman 
Johan Winberg 
 
Hanna Mörck (avsade sig uppdraget innan verksamhetsårets början) 
Marcus Johansson (juli-december) 
Niklas Gustafsson (juli-februari) 

Ekonomi 
Ekonomiskt är det stabilt, om än knapert. Flera ”surdegar” har under 
året lösts. ”Tanzaniapengarna” är skickade, nordisk studenthemsfond 
utdelad och sedan permuterad. Dessutom är SFS resor och SFS 
serviceverksamhet på mycket god väg mot likvidation. Vi har också 
anlitat en ny auktoriserad revisor. Då likviditeten förbättrats avsevärt 
har det varit möjligt att placera en del av pengarna.  
 
SFS har slutit avtal med Folkuniversitetet, Studentmedia samt ett avtal 
angående vår logotype med de som skapade den. SFS har anlitat en EU-
konsult för att utreda möjligheten till att söka EU-projektpengar.  

Personal 
SFS hade under verksamhetsåret 5,5 tjänster samt kanslichef på heltid, 
vilket är 1,5 tjänst färre än verksamhetsåret innan. Konsekvensen av 
personalneddragningarna har bland annat blivit att 
Doktorandkommittén inte har haft någon tjänstemannahandläggning 
under året samt att presidiet fått rena utredaruppgifter.  
 
Personalstyrkan har sett ut på följande vis: 

• Kanslichef Anna Stannervik 100% hela året, sa upp sig i april 
• Henrik S. Karlsson har arbetat hela året  
• Pär Wiktorsson slutade och Flemming Kristensen blev istället 

tillsvidareanställd i juli 
• Anna Ardin började i mitten av oktober med en tjänst om 50 

Stina Kimstrand gick in 50 % under våren på grund av Pelle 
Rödins avhopp som vice ordförande 

• Theres Sysimetsä har varit info-praktikant under våren och 
anställd som informatörsassisten den 4/6 - 2008 

• Jennie Zetterström har utfört diverse uppgifter, bland annat 
skrivit populärversionen av verksamhetsberättelsen 

Tre ur personalen har varit föräldralediga, vilket föranledde följande 
vikariat: 

• Salli Fanaei har vikarierat hela året för Frida Lundberg 
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• Sofia B. Karlsson har vikarierat för Stina Kimstrand hela året 
• Cecilia Engström har vikarierat från och med mitten av oktober 

för Jennie Zetterström  
 
Personalens utbildningar; nätverk, adepter, konferenser, dagar på 
Ledarinstitutet, presentationsteknik, Tobias Smedberg har pratat 
kampanj, Anna Ardin har gått en 4-dagars projektledarutbildning hos 
Wenell, Flemming Kristensen har fått träffa en språkkonsult. 

Kanslidagar 
Den 24-26/9 genomförde kansli och presidium planeringsdagar och 
studiebesök i Köpenhamn. Vi träffade personer från universitet, 
näringsliv, DSF (danska motsvarigheten till SFS) och facket. Samtliga 
har jobbat med Samverkan för kvalitet i Danmark. Mycket inspiration 
hämtades för att arbeta vidare med frågan under verksamhetsåret. 
 
Januaris planeringsdagar förlades till Almåsa kursgård. Vårens arbete 
planerades och andra aktuella frågor diskuterades. För att få en liten 
insikt i hur det är att vara synskadad åt vi på deras Svartkrog som 
innebar en upplevelse för alla sinnen i två timmar.  

Bajsattacker 
Under året har tyvärr SFS porthandtag och porttelefon blivit insmetat 
med avföring vid fem tillfällen. Polisanmälningar har gjorts vis samtliga 
tillfällen. Diskussioner har även förts med vår hyresgäst Sveriges 
förenade HBTQ-studenter(SFQ) eftersom vi inte vet om atteckeran varit 
riktiade mot SFS eller mot SFQ. Vi har också pratat med polisens 
hatbrottsjour och även haft dem på besök. Ansökan om 
övervakningskamera avslogs. Frågan har både varit politisk, men också 
en säkerhetsfråga för de som vistas i SFS lokaler. 

Remisser  
Från verksamhetsåret 2007/2008 bör, framför allt tre remisser lyftas 
fram, eftersom de är särskilt relevanta för fokusfrågorna. Den första 
remissen gäller betänkandet ”Resurser för kvalitet”, som SFS lämnade 
sitt svar på i mars 2008. Dessförinnan hade SFS utarbetat en 
sammanställning av huvudpunkterna i betänkandet till kårerna.  
Den andra remissen gällde resurstilldelningssystemet förslaget 
”Utvärdering av utbildningar som underlag för kvalitetsbaserad 
resurstilldelning” som var på remiss, var utarbetat av Högskoleverket. I 
likhet med remissvaret till resursutredningen, fokuserade SFS återigen 
på att lyfta fram kopplingen mellan utbildningskvalitet och tilldelning 
av ekonomiska resurser. Den tredje remissen var ”Frihet för studenter”, 
om kårobligatoriets avskaffande. Denna remiss besvarades både av SFS 
och av alla studentkårer direkt. Med anledning av detta stöttade SFS 
kårerna i arbetet att svara på remissen. Nedan följer en förteckning över 
de remisser som har besvarats under verksamhetsåret. 
 

Remisser totalt 34 stycken 

Remiss: Utökat elektroniskt informationsutbyte SOU 2007:45 
Dnr: PT2-1/0708 
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Beslut: Presidiet 
 
Remiss: Remiss rörande synpunkter på skrivelse angående oredlighet i 
forskningen 
Dnr: PF2-2/0708 
Beslut: Presidiet  
 
Remiss: Ändring av föreskrifter om beviljning av studiemedel 
Dnr: PT2-2/0708 
Beslut: Presidiet 
 
Remiss: Utkast till Sveriges handlingsprogram för tillväxt och 
sysselsättning 
Dnr: PA3-4/0708 
Beslut: Presidiet 
 
Remiss: Musik och film på internet- hot eller möjlighet? Ds 2007:29 
Dnr: PJ2-1/0708 
Beslut: Presidiet 
 
Remiss: Föreskrifter om områdesbehörighet (HSV) 
Dnr: PU2-1/0708 
Beslut: Presidiet 
 
Remiss: Delning av förordning(studiestödsförordningen) 
Dnr: PT2-5/0708 
Beslut: Presidiet 
 
Remiss: Delning av förordning (med instruktion för 
Överklagandenämnden för högskolan, förordning med instruktion för 
Högskolans avskiljandenämnd, förordning om avskiljande av studenter 
från högskoleutbildning samt förordning om ändring i förordningen 
(2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning) 
Dnr: PU2-13/0708 
Beslut: Presidiet 
 
Remiss: Ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd 
Dnr: PT2-6/0708 
Beslut: Presidiet 
 
Remiss: Upplåtelse av den egna bostaden SOU 2007:74 
Dnr: PT2-7/0708 
Beslut: Styrelsen 
 
Remiss: Studiestödsdatautredningen SOU 2007:64 
Dnr: PT2-8/0708 
Beslut: Presidiet 
 
Remiss: Promemoria om avveckling av myndigheten för nätverk och 
samarbete inom högre utbildning  
Dnr: PU2-15/0708 
Beslut: Presidiet 
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Remiss: Delning av förordning (med instruktion för högskoleverket) 
Dnr: PU2-16/0708 
Beslut: Presidiet 
 
Remiss: En förändrad utbildning för Svenska kyrkan (2007:2) 
Dnr: PU2-29/0708 
Beslut: Presidiet 
 
Remiss: Ändring av föreskrifter om beviljning av studiemedel 
Dnr: PT2-9/0708 
Beslut: Presidiet 
 
Remiss: Resurser för kvalitet SOU 2007:81 
Dnr: PU2-30/0708 
Beslut: Styrelsen 
 
Remiss: Förslag till förändring i examensbeskrivning för 
speciallärarexamen 
Dnr: PU2-31/0708 
Beslut: Presidiet 
 
Remiss: Befattningsutredningen: Karriär för kvalitet SOU 2007:98 
Dnr: PU2-32/0708 
Beslut: Styrelsen 
 
Remiss: Förslag avseende närradion ur Radio- och TV- verkets rapport 
Närradio och när- TV i fokus  
Dnr: PU2-33/0708 
Beslut: Presidiet 
 
Remiss: Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och 
sjukvårdsutbildning från tredje land, Ds 2007:45 
Dnr: PU2-34/0708 
Beslut: Styrelsen 
 
Remiss: En ny betygsskala (Ds 2008:13) 
Dnr: PU2-35/0708 
Beslut: Styrelsen 
 
Remiss: Förslag till strategidokument för Ladok 2008-2013 
Dnr: PJ2-2/0708 
Beslut: Presidiet 
 
Remiss: Promemoria En begränsad fastighetsskatt för pensionärer, 
m.m.(Dnr:Fi2008/1434) 
Dnr: PA2-6/0708 
Beslut: Presidiet 
 
Remiss: Frihet för studenter – om hur kår- och nationsobligatoriet kan 
avskaffas (SOU 2008:11) 
Dnr: PA2-5/0708 
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Beslut: Styrelsen 
 
Remiss: Världsklass – Åtgärdsplan för den kliniska forskningen (SOU 
2008:7) 
Dnr: PU2-36/0708 
Beslut: Styrelsen 
 
Remiss: Remiss angående förslag till rekommendationer för att 
underlätta studenters möjlighet till nationell rörlighet  
Dnr: PU2-37/0708 
Beslut: Presidiet 
 
Remiss: Valideringsdelegationens slutrapport; Mot en nationell struktur 
Dnr: PU2-38/0708 
Beslut: Styrelsen 
 
Remiss: Utvärdering av utbildningar som underlag för en 
kvalitetsbaserad resurstilldelning 
Dnr: PU2-40/0708 
Beslut: Styrelsen 
 
Remiss: Nedsättning tillsvidare av återbetalningspliktiga studiemedel 
Dnr: PT2-13/0708 
Beslut: Presidiet 
 
Remiss: Betänkandet Yrkeshögskolan – För yrkeskunnande i förändring 
(SOU 2008:29) 
Dnr: PU2-39/0708 
Beslut: Styrelsen 
 
Remiss: Forskningsfinansiering – kvalitet och relevans (SOU 2008:30) 
Dnr: PF2-4/0708 
Beslut: Presidiet 
 
Remiss: Synpunkter kring ändrade föreskrifter om beviljning av 
studiemedel (beteckning 2008-119-3554) 
Dnr: PT2-14/0708 
Beslut: Presidiet 
 
Remiss: Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om 
studielånebelopp för studier utomlands, 2008-119-3553  
Dnr: PT2-15/0708 
Beslut: Presidiet 
 
Remiss: Läroanstalternas uppgiftsskyldighet och krav på studieaktivitet 
för rätt till studiemedel, 2008-119-3553  
Dnr: PT2-16/0708 
Beslut: Presidiet 

Studentrepresentanter 
Under verksamhetsåret 2007/2008 har SFS utsett 40 
studeranderepresentanter till en rad olika externa organ, såsom 
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exempelvis myndigheter, referens- och arbetsgrupper, styrelser, 
insynsråd mm. Därmed spelar nomineringsarbetet fortfarande en 
central roll i SFS politiska påverkansarbete, och det har under årets 
gång också genomförts åtgärder för att ytterligare utveckla 
nomineringsarbetet internt i SFS organisation. För tillfället har SFS 
varit med och utsett 65 aktiva studeranderepresentanter.  
 
Det har förts en dialog med bland annat Högskoleverket om hur det även 
under kommande år ska vara möjligt att säkerställa en bred rekrytering 
av studenter med avseende på lärosätesstorlek, geografisk placering, 
utbildningsinriktningar, kön mm. Dessutom har det i 
nomineringsförfarandet också varit försökt med nya tilltag, som ska 
medverka till en bättra koppling mellan de många 
studeranderepresentanter utsedd av SFS och organisationen i övrigt. 
Syftet är att försöka optimera möjligheterna för att påverka proaktivt i 
den politiska processen, och samtidig kontinuerlig genomföra 
”omvärldsanalys” om de potentiella utmaningar som eventuellt kommer 
att uppstå framöver inom utbildnings- och forskningspolitiken.  

Juridisk rådgivning 
Antal frågor besvarade av juristen per e-post, ungefär lika många frågor 
är besvarade via telefon. 
 

Områden  Antal 
Studenters trygghet 10 
Arbetsrätt  10 
Avtal  9 
Doktorander  11 
Examination  44 
Kåravgift  22 
Kårers verksamhet 20 
Myndigheters verksamhet 13 
PuL   1 
Skatt  7 
Studentinflytande 4 
Upphovsrätt  4 
Stiftelser  2 
Övrigt  5 
 
Totalt  162 e-post-svar  
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SFS i media 07/08 – resultat och analys 
Under 07/08 arbetade Sveriges förenade studentkårer med två 
fokusfrågor. Samverkan för kvalitet och Studentinflytande in i 
framtiden.  

Samverkan för kvalitet 
Mediefokus inom samverkansfrågan var förlagt under hösten med ett 
antal massartiklar och insändare och till senvåren, efter att 
kårobligatorieutredningen presenterats. Höjdpunkten kom i samband 
med SFS vårkonferens i Norrköping i mars då rapporten ”Samverkan, 
för ett kortare kliv ut i arbetslivet” presenterades. Till dagen 
publicerades en debattartikel i Östgöta Correspondenten som handlade 
om vår rapport och innan konferensen började höll Elin Rosenberg och 
Anna Yström en presskonferens om rapporten och den enkät om 
samverkan som SFS genomfört bland landets högskolerektorer. Lite 
senare publicerades en artikel på SvD:s Brännpunkt som handlade om 
samverkan och rapporten. Vårkonferensen ledde till flera intressanta 
samarbeten med såväl utbildningsutskottet som Högskoleverket och 
företag. Dessvärre hann inget av dem leda till konkreta resultat, utan de 
artiklar som diskuterades publicerades till stor del av SFS själva. Se 
pressklipp för samverkansfrågan nedan. Observera att debattartiklar 
och inslag i TV och radio inte ingår i pressklippsstatistiken. 
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Studentinflytande in i framtiden 
Generellt sett fick SFS inte det medieutrymme som man önskade i 
samband med presentationen av utredningen. Dels hade en 
debattartikel författats som DN var intresserade av men sa nej till i sista 
stund, Aftonbladet tog den senare som kantdebatt. Elin var också bokat 
till SVT:s morgonsoffa, Gomorron Sverige, som avbokade dagen innan. 
Troligtvis ansåg inte medierna att en utredning som SFS till mångt och 
mycket stod bakom hade något direkt nyhetsvärde. Förmodligen berodde 
detta på avsaknaden av motsatta åsikter. SFS krav fanns redan med i 
förslaget och SFS är inte längre hårda motståndare till ett avskaffande 
vilket gjorde det hela mindre intressant.  

Resultat 
Detta är en sammanställning av de tillfällen då SFS varit synlig i 
medierna under verksamhetsåret 07/08. I bevakningen ingår de 
nationella dagstidningarna, lokalpress och fackpress via 
mediebevakningsföretaget Cision. Etermedierna och många av 
kårtidningarna bevakas däremot manuellt av SFS, vilket gör att vissa 
klipp kan ha missats. Resultatet nedan kan alltså ses som att detta är de 
tillfällen då SFS åtminstone synts i media under verksamhetsåret. När 
samma inslag sänts flera gånger i tv eller radio har detta räknats en 
gång. 
 
SFS var med i tidningen lite mer än året innan men hade färre inslag i 
TV och radio. Studenters ekonomi är det i särklass vanligaste ämnet. 
07/08 presenterades det troligtvis fler undersökningar kring studenters 
ekonomi än någonsin vilket gjorde genomslaget ännu bredare. Andra 
ämnen som fick mycket utrymme under verksamhetsåret var bostäder, 
studieavgifter och mångfaldsfrågor. 
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    07/08 06/07 
• Pressmeddelanden   45 31  
• Pressklipp   1 314  1 077 
• Pressklippens annonsvärde, i kr 1 595 929 928 545  
• Debattartiklar/insändare  265 137  
• TV och radio  46 82 
• Besök på hemsidan   153 894 62 166 (jan-jun) 

 

Pressmeddelanden – 49 

juli - 4 

070704 ”Falska” meriter utestänger kvinnor från akademin  
070710 Högskolestudenter efterlyser fler praktikplatser 
070711 Äntligen fler studenter 
070712 Varannan student får pengar av mamma och pappa 
 

augusti - 2 

070817 Hårda återbetalningskrav ett hot mot breddad rekrytering 
070828 Vilka studenter är sexiga på arbetsmarknaden?  
 

september - 4 

070912 Leijonborgs pengar räcker inte 
070920 Borttagande av fastighetsskatten hjälper inte studenter 
070920 Fortfarande inget höjt studiemedel 
070920 Doktoranderna behöver anställas 
 

oktober - 3 

071024 Arbetslivsanknytning, en avgörande faktor för att få jobb  
071025 SFS tar avstånd från hamburgerkedjornas utnyttjande av studenter 
071030 Ny pressansvarig på SFS 
 

november - 4 

071102 Ny utredning vill gynna kvalitén i högskolan 
071116 Var femte student har blivit diskriminerad eller känt sig illa behandlad 
under sin utbildning 
071122 Äntligen kommer den studiesociala utredningen 
072228 Siffror från SCB visar att studiemedlet måste höjas nu 
 

december - 1 
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071220 3 av 4 riksdagsledamöter vill höja studiemedlet, dags att gå från ord till 
handling 
 
januari - 0 

 

februari - 4 

080212 Akademisk norm får ”fel” student att hoppa av 
080213 SFS positiva men ställer krav vid avskaffande 
080213 Idag lanserar SFS kampanjen …studentens lyckliga dagar… 
080215 Mer än hälften vill vara kvar i kåren efter avskaffande 
 
mars – 2 

080313 2 av 3 rektorer vill ha öronmärkta pengar till samverkan 
080318 SFS välkomnar Odells förslag om slopad fastighetsskatt för studenter 
 

april – 8 

080402 Idag firas Studenternas dag 
080414 Samverkansarbetet, inte så bra som HSV säger 
080415 Regeringen satsar på pensionärerna i vårbudgeten men missar 
studenterna igen  
080415 Doktorander missnöjda med vårbudgeten 
080424 SFS Studentstad för 08/09 utsedd 
080425 Studenterna get tummen upp till Centerpartiet 
080428 Peterson blir Yström 
080429 Ackreditering till SFS Fullmäktige 
 

maj - 10 

080509 Idag börjar SFS Fullmäktige  
080509 Moa Neuman ny ordförande för SFS 
080510 Studenter behöver 900 kronor till för att klara sig 
080510 Carl Tham får SFS Jämställdhetspris 
080515 Inbjudan till presskonferens – Enkät med professorer presenteras   
080516 Ny styrelse för SFS 
080519 Ny undersökning visar på brister i forskarutbildningen 
080524 Marschen för tillgänglighet – viktigt för studenter 
080527 Zaremba och studenter debatterar likabehandlingslagen i morgon 
080528 Gräddfilen för män finns kvar på högskolor 
 

juni – 3 
080603 Var tionde kvinnlig doktorand sexuellt trakasserad 
080618 HSV och SFS ense om att ökade medel till högskolorna egentligen 
minskar 
080623 SFS: Studieavgifter kostar mer än det smakar 
 

Arrangemang 

Under året genomfördes följande arrangemang: 
• SFS utbildningsdagar (höst 17-18 augusti och vår 18-19 januari) 
• SFS höstkonferens 11-12 oktober 
• SFS vårkonferens 13-15 mars 
• SFS Fullmäktigemöte 9-11 maj 

Utbildningsdagarna 
Både utbildningsdagarna höst och vår gick av stapeln i Mariefred. 
Det var 30  deltagare vid både höst och vår. 
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Utvärderingarna från utbildningsdagarna, både höst och vår, visade att 
deltagarna var mycket nöjda. Det finns inget genomsnittsbetyg eftersom 
vi inte infört siffersystemet ännu men här är ett utdrag ur 
utvärderingarna: 
 
 ”Väldigt bra föreläsningar! Alla har visat intresse och 
 engagemang för oss!” 
 
 ”Bra att få träffa kansliet och presidiet vilket gör att man 
 lättare hör av sig.” 
 
 ”Tycker allt vi gjorde borde vara med även om man inte kallar 
 det mångfald, det är viktiga saker som jag tycker skulle varit 
 med även om det borde varit med även om det inte skulle varit 
 mångfaldstema” 
 
 ”Sammantaget- toppen, inspirerande, lärorikt.Ni delar med er 
 av vad ni kan på ett väldigt bra sätt! Tack.” 

Höstkonferens 
I oktober anordnade SFS den årliga höstkonferensen som denna gång 
hade tema Studentinflytande. Örebro studentkår arrangerade 
konferensen. Bland annat besöktes höstkonferensen av 
Obligatorieutredningens huvudansvarige Erland Ringborg som 
diskuterade frågan med de runt 60 deltagande kåraktiva som tagit sig 
till Örebro.  

Vårkonferens 
När det var dags för vårkonferens begav sig kåraktiva från landets alla 
hörn till Norrköping där StuFF, Consensus och LinTek tillsammans stod 
som värdar för arrangemanget. Tema var Samverkan för kvalitet och 
konferensen gästades därför av en rad aktörer som samverkade med de 
ca 40 st kåraktiva som deltog i konferensen. 

SFS Fullmäktige 
Den 9-11 maj gick SFS fullmäktigemöte av stapeln. Denna gång i 
Göteborg. Trots brand i närliggande byggnad fortlöpte mötet enligt 
planerna och de 199 delegaterna såg till att ta fram en ny 
verksamhetsplan och ny inriktning för SFS samt välja vilka företrädare 
som under året kommer att driva SFS frågor utåt. 

Endagskonferenser 
Följande endagskonferenser anordnades av SFS under året: 

• Mötesordförandedag  1 oktober 
• Mångfaldsdag 16 november 
• Att syna normen 28 februari 
• Våga ta betalt 6 mars 
• Erfarenhetsutbyte kring arbetsmarknadsdagar 22 maj 
• Verktyg mot diskriminering 28 maj 
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Mötesordförandedag 
Den 1 oktober anordnade vi en mötesordförandedag vars syfte var att ge 
mötesordföranden i kårfullmäktige eller vid andra stora möten verktyg 
för att göra mötena så bra som möjligt. Bland annat gästades SFS av 
riksdagens talman Per Westerberg och vice talman Birgitta Sellén som 
delade med sig av sina erfarenheter från att leda riksdagens möten. 

Erfarenhetsutbyte arbetsmarknadsdag 
På begäran från kårerna anordnades en dag för erfarenhetsutbyte kring 
arbetsmarknadsdagar för kårerna där syftet var att lyfta fram goda 
exempel för hur man på bästa sätt anordnar en arbetsmarknadsdag. 

Mötas för mångfald 
Projektet Mötas för mångfald avslutades och rapporterades till 
Ungdomsstyrelsen. Projektet syftade till att anordna utbildningar och 
driva nätverk och därigenom skapa en bred plattform för en generell 
påverkan för mångfald i akademin. Nedan finns de aktiviteter som 
ingick i projektet beskrivna. Även utbildningsdagarna på hösten 
finansierades inom ramen för projektet samt en rad SFS-akademier på 
tema mångfald. 

Jämlikhetsdag  
Jämlikhetsdagen genomfördes inom ramen för projektet Mötas för 
mångfald. Tema var internt mångfaldsarbete. Marco Helles från Röda 
Korset höll en utbildning i hur man får syn på sina egna normer inom en 
organisation och hur man kan förändra dessa.  Det var 17 deltagare. 
Utvärderingarna visade att deltagarna var nöjda men hade velat ha mer 
tid till diskussion. Citat från utvärderingarna: 
 
 ”Mycket välförberett, givande diskussion. Trevlig och social 
stämning,  öppet mötesklimat. Mkt nöjd!” 
 
 ”Kul och bra!” 

Seminarium Att syna normen 
Seminariet genomfördes inom ramen för projektet Mötas för mångfald. 
Ett seminarium vi tog initiativ till för att uppmärksamma den 
kvalitetsmässigt bristfälliga kurslitteraturen som inte sällan framställer 
olika grupper av människor på ett normativt och ibland till och med 
kränkande sätt. Seminariet riktade sig bland annat till 
studentlitteraturförlag och flera ansvariga utgivare deltog. 

Workshop Våga ta betalt  
Workshopen arrangerades i Göteborg den 6 mars. Den var upplagd i 
form av framförallt erfarenhetsutbyte mellan kårerna och livliga 
diskussioner fördes om hur kårerna kan förbättra ekonomin, särskilt 
efter ett eventuellt avskaffande av kårobligatoriet. Chalmers Studentkår 
talade både om sin betydande bolagsverksamhet, men också om kulturen 
och tänket i organisationen, Samhällsvetarkåren i Lund talade om hur 
man får ekonomiska bidrag från sitt lärosäte och om hur man gör en 
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arbetsmarknadsdag för samhällsvetare som går med vinst, Karlstad 
Studentkår talade om för- och nackdelar i hur de arbetat med extern 
finansiering, hur man kan tänka och erfarenheter för framtiden och 
LinTek talade om hur man sänker kostnader genom samarbete mellan 
kårer. Det fördes också diskussion om etik i samband sponsring bland 
annat. Workshopen var mycket uppskattad och förfrågningar om en 
uppföljning/repris på konferensen kom både i utvärderingen och från 
flera håll senare. Även ett par icke medlemskårer visade intresse för att 
delta. 

Konferens Verktyg mot diskriminering 
Konferensen genomfördes inom ramen för projektet Mötas för mångfald. 
Denna konferens som handlade om hur vi kan bli bättre på att arbeta 
mot diskriminering i högskolan och likabehandlingslagens funktion och 
syfte, med grund i den aktuella samhällsdebatten och Maciej Zarembas 
artikelserie ”Först kränkt vinner”. Det hölls en paneldebatt där bland 
annat Katri Linna, ombudsmannen mot etnisk diskriminering,  Maciej 
Zaremba, DN och Elin Rosenberg, SFS deltog. 
Utvärderingarna visade att deltagarna var nöjda även här och många sa 
att de fått nya perspektiv med sig hem. Betyget sänktes något eftersom 
lokalen inte var helt till belåtenhet enligt flera deltagare (3,92). Citat 
från utvärderingarna: 
 
 ”Intressant och angeläget ämne!” 
 
 ”Paneldebatten var enormt givande!” 
 
 ”Gav nya infallsvinklar på antidiskrimineringsarbete i högskolan.” 

Nätverk 

SFS kvinnliga nätverk 
Nätverksträffarna genomfördes inom ramen för projektet Mötas för 
mångfald. Under året har vi haft 4 träffar med SFS kvinnliga nätverk. 
Nätverkets syfte har varit att stärka kvinnliga kåraktiva i en 
traditionellt manlig akademisk miljö. Utvärderingar från träffarna 
visade att deltagarna varit mycket nöjda. Genomsnittssiffran på skalan 
1-5 visas på samma sätt här efter varje träff och citat visar lite mer hur 
deltagarna upplevde arrangemangen (på den första endast genom citat 
eftersom vi inte hade infört siffersystemet ännu). Vid träffarna var det 
15-20 deltagare per gång. Nätverket utvärderades under året och 
resultatet från utvärderingen visade att kårerna var nöjda med 
nätverket och ville ha det kvar. Nätverket fortsätter under 08/09, men 
får vara sjävfinansierat  

SFS mångfaldsnätverk 
Nätverksträffarna genomfördes inom ramen för projektet Mötas för 
mångfald.  
Nätverket har riktat sig till aktiva på kårerna som har ansvar för 
mångfaldsfrågor eller frågor rörande likabehandling. Under året har vi 
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haft 3 nätverksträffar med olika teman. Utvärderingarna visade att 
deltagarna var nöjda med alla träffarna. Efter varje träff/aktivitet visar 
genomsnittssiffran hur nöjda de var mellan 1 och 5. Vid varje träff var 
det 8-15 deltagare förutom vid träffen träff 1 då vi bjöd in externa till 
föreläsningen om criptheory/funktionshinder och vi blev ca 30 personer. 
Nätverket kommer att fortsätta under 08/09 men vara sjävfinansierat. 

SFS-akademin 
Under året hölls mellan 68 st SFS-akademier vilket innebar en ökning 
med ca 28 st jämfört med året innan. De mest populära var 
arbetsgivaransvar, att vara studentrepresentant, medieträning samt 
mångfald/likabehandling. Utbildningarna leddes främst av SFS kansli, 
presidium och styrelse.  
Under året påbörjades arbetet med att utöka kompetensbanken för SFS-
akademin, bland annat på grund av att trycket på SFS-akademin ökat 
kraftigt och för att vi vet att det finns stor kompetens ute bland kårerna 
som behöver tas tillvara på ett bättre sätt.  
 
SFS akademi Antal 

Arbetsgivaransvar 9 
Arbetsmiljö och hälsa 3 
Att vara 
studentrepresentant 7 
Avtal 1 
Ekonomiska rutiner 6 
Jämställdhet 1 
Kampanj 5 
Kårobligatoriet 1 
Layout 1 
Mediahantering 10 
Mångfald 7 
Politisk påverkan 2 
Rättsäkerhet 3 
SFS-FUM kunskap 4 
Studenters 
rättigheter 2 
Studentinflytande 2 
Studentkåren som 
varumärke 1 
Utbildningsbevakning 1 
Valberedingskunskap 1 
Mötesteknik 1 
 


