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Inledning 
 

Sveriges förenade studentkårers 

verksamhetsår 2009/2010 var ett 

turbulent år, ett spännande år, ett 

utmanande år och ett år som kan gå 

till historien som ett av de viktigaste i 

den svenska studentrörelsens 

historia. Verksamhetsåret inleddes 

med en vind som kunde ha fått vilken 

skuta som helst att kapsejsa, 

nämligen ett riksdagsbeslut om att 

med endast ett års tidsfrist avskaffa 

kårobligatoriet med ett knapphändigt statsanslag. Avskaffandet av 

kårobligatoriet har ställt enorma krav på SFS och landets studentkårer. 

Genom att navigera med omsorg har SFS lyckats undvika de värsta 

reven och lämnat stormen bakom sig. Organisatoriska förändringar och 

nya finansieringsvägar är två fundamentala frågor som dryftats otaliga 

gånger. Efter året som gått ser vi SFS i en ny tappning, en mer effektiv 

och spetsig påverkansorganisation som tydligare motsvarar 

medlemmarnas önskemål och behov.  

  

Inte nog med att stormen tjöt runt husknutarna för landets 

studentkårer, det blåste hårt även på den högskolepolitiska arenan. 

Kårobligatoriet var endast en av flera stora reformer som genomfördes 

av regeringen och som på många sätt förändrar grundläggande delar av 

högskolelandskapet. SFS har under året ständigt arbetat för att föra 

fram studentperspektivet. Det har gett resultat i många fall, såsom 

studiemedelshöjningar, förändringar i stora propositioner, vallöften om 

kvalitetssatsningar och mycket mer. I centrum för diskussionerna har 

alltid bristen på satsningar på den högre utbildningen funnits. SFS har 

därför under verksamhetsåret och inför riksdagsvalet drivit på för en 

bättre grundutbildning och en bättre välfärd. Arbetet har skett i nära 

samarbete med medlemmarna på lokal nivå, med sektorn, med samtliga 

riksdagspartier och på en internationell nivå genom SFS 

samarbetsorgan. 

 

Sammantaget har året gått i förändringens tecken. Det är med gott hopp 

om framtiden och en stark studentrörelse som vi nu lämnar över skutans 

roder i nya händer. Vinden har vänt och blåser i medvind istället för 

motvind. 

 

 

 

 

 

 

Klas-Herman Lundgren  Robin Moberg 

 

Ordförande 2009-2010  Vice ordförande 2009-2010 
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Sveriges förenade studentkårers styrelse 

2009/2010 
 

SFS styrelse bestod under verksamhetsåret av 15 ledamöter, varav två 

presidialer. Under året valde två ledamöter att avsäga sig sitt uppdrag 

innan mandatperiodens slut, vilkas poster fylldes av ersättare i enlighet 

med fullmäktiges val. 

 

Följande personer var ledamöter i SFS styrelse 2009/2010 

 

Angelica Andersson Ledamot (juni 2009 – oktober 2009) 

Andreas Bokerud Ledamot 

Caroline Boström Ledamot (oktober 2009 – juni 2010) 

Hanna Victoria Mörck Ledamot 

Henrik Bjugård Nyberg Ledamot 

Joacim Petersson Ledamot 

Joacim Svensson  Ledamot  

Katarina Isotalo  Ledamot 

Klara Gustavsson Ledamot 

Klas-Herman Lundgren  Ordförande 

Lisa Andersson  Ledamot  

Linnea Nilsson  Ledamot (december 2009 – juni 2010) 

Rickard Sallermo Ledamot 

Robin Moberg   Vice ordförande  

Sofia Amhliden  Ledamot (juni 2009 – december 2009) 

Susanna Göransdotter Ledamot 

Thomas Larsson  Ledamot  

 

Styrelsen hade sitt konstituerande möte i 

juni 2009 och totalt 9 styrelsemöten under 

verksamhetsåret, samt ett informellt 

arbetsmöte och ett förberedande 

diskussionsmöte via Skype. 

Verksamhetsberättelsen fastställdes sedan 

med ett distansmöte via Skype den 12 

oktober. 

Arbetsgrupper  

Styrelsen valde att under året även arbeta i olika arbetsgrupper. En 

arbetsgrupp arbetade med remissarbete, en med intern kommunikation, 

en med internationella frågor och en med arbetet angående SFS framtid 

inför den rapport som släpptes den 6 november. Senare tillsattes även 

ansvariga i styrelsen för att arbeta med formerna för SFS fullmäktige i 

framtiden, samt andra för att se över möjligheten för en valberedd 

styrelse.  

 

Därtill ansvarade Klara Gustavsson och Katarina Isotalo för nätverket 

självdefinierade kvinnor. 
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Fortsatt starkt studentinflytande 
 

Under verksamhetsåret hade SFS två fokusfrågor för verksamheten, 

varav den ena hade namnet Fortsatt starkt studentinflytande. Frågan 

berörde både SFS framtid och studentkårernas framtid efter 

kårobligatoriets avskaffande.  

 

För SFS som organisation lyfte verksamhetsplanen upp följande 

huvudpunkter; 

 

 Att verksamheten tydligt prioriterar nationellt påverkansarbete och 

därmed företräder medlemskårernas röst utåt.  

 Att hitta nya finansieringsmöjligheter för det nationella 

studentinflytandet.  

 Att styrelsen senast den 6 november 2009, i samarbete med 

medlemskårerna, framlägger förslag på förändringar för en framtida 

organisation.  

 Att styrelsen till SFSFUM 2010 lägger fram en långsiktig strategi 

för hur organisationen kan utvecklas efter de nya förutsättningarna.  

 

SFS har därför under året arbetat med att 

förändra och anpassa organisationen till nya 

grundförutsättningar. Den första hållpunkten 

för arbetet var den 6 november 2010, då 

fullmäktige beslutat att förslag på 

förändringar för SFS framtida organisation 

skulle presenteras. Arbetet med detta började 

redan i augusti när styrelsen tillsatte en 

arbetsgrupp bestående av presidiet, 

kanslichefen, fyra styrelseledamöter och 

Erland Ringborg från SFS senat som även utfört den senaste 

kårobligatorieutredningen. Gruppen fungerade som ett 

kommunikationsverktyg mellan styrelsen och kansliet, samt som ett 

extra beredande organ.  

 

För att få studentkårernas åsikter angående hur SFS borde se ut i 

framtiden, arbetades det under september fram ett underlag med olika 

organisatoriska och ekonomiska förslag och frågeställningar, Fortsatt 

starkt studentinflytande och ett stärkt SFS – Sveriges förenade 

studentkårer in i framtiden (diarienummer O14-3/0910). Under 

framtagandet träffade även presidiet tidigare SFS-aktiva och andra 

organisationer för att ta in förslag och idéer. Underlaget skickades ut på 

remiss till studentkårerna i september. Även icke-medlemskårer gavs 

möjlighet att svara på remissen och svarsfrekvensen var god, dock 

svarade mestadels medlemskårer. I remissvaren fanns även en 

överraskande enighet gällande vilka delar av SFS verksamhet som 

prioriterades och vilka som inte var lika nödvändiga. I samband med 

remissutskicket försökte presidiet även få kontakt via telefon med alla 

studentkårer.  
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Remissvaren sammanställdes sedan för 

att användas som underlag till 

rapporten. Arbetsgruppen, styrelsen och 

kansliet rodde med mycket hårt arbete i 

hamn rapporten. Mycket av arbetet som 

rör hur SFS ska vara en legitim och 

stark studentpåverkansorganisation 

även i framtiden landade i det 

fundamentsbyggande material som 

utformades. Rapporten släpptes på ett 

seminarium den 6 november som 

Sveriges förenade studentkårer in i 

framtiden (diarienummer O14-5/0910). 

Vid rapportsläppet använde sig SFS av 

webbtjänsten Bambuser för att kunna 

nå intresserade som inte hade möjlighet 

att delta på plats. Detta var ett nytt 

grepp som användes av SFS för att 

kunna nå fler medlemmar och därmed 

öka delaktigheten och transparensen. 

Med sändningen följde även en chatt där de som såg sändningen kunde 

ställa frågor. Debatt skedde om vikten av ett fortsatt starkt 

studentinflytande med Mats Perstoft (riksdagsledamot MP) och Magnus 

Andersson (ordf. CUF), modererat av Barbro Hedvall (tidigare 

ledarskribent DN). Positivt var även att statsekreterare Peter Honeth 

deltog och förklarade att departementet såg det som viktigt med en stark 

nationell studentröst som utmanade dem, gärna ännu mer än idag. Det 

fanns ett stort intresse för SFS framtid och många närvarade vid 

presentationen. Läs mer om seminariet under avsninttet 

Medlemskonferenser. 

 

Rapporten Sveriges förenade studentkårer in i framtiden var med avsikt 

på en sådan detaljnivå att medlemskårerna kunde vara säkra på att SFS 

inte skulle frångå det som presenterats under det fortsatta arbetet fram 

till de mer detaljerade förslagen som skulle läggas fram av styrelsen till 

SFS fullmäktige. Rapporten presenterade nedanstående tre större 

förändringar för SFS; 

 

 Lägre medlemsavgift och ökad extern finansiering. 

Medlemsavgiften till SFS kommer att sänkas med drygt 80 

procent till fem kronor och extern finansiering kommer att 

sökas. Detta för att säkerställa en legitim nationell studentröst 

 

 Rationalisering och effektivisering av kansliet samt fullmäktige. 

SFS kansli kommer att behöva bli mindre och effektivare, 

åtminstone för en övergångsperiod, för att möta den förändrade 

verkligheten. SFS fullmäktige ska bli mindre, dels för att minska 

kostnaderna, dels för att öka effektiviseringen. En förändring 

som ska ske utan att demokratin i organisationen försämras 
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 Nya metoder för kommunikation och medlemskontakt. Påverkan 

kommer att forma medlemskontakten mer, samtidigt som 

transparensen kommer öka. Nya metoder kommer att inrättas 

för att utöka delaktigheten, påverkansmöjligheterna och 

transparensen. Konferenserna kommer att förändras och 

genomföras i formen medlemsmöten 

 

Utöver deltagandet i processen med att ta fram och fastställa 6:e 

novemberrapporten kretsade mycket av presidiets arbete i frågan om att 

påverka beslutsfattare och makthavare i olika sammanhang. Ett riktat 

arbete utfördes för att diskutera SFS statsanslag som en del i SFS 

finansiering. Efter den 6 november fortsatte arbetet med 

organisationens framtid med utgångspunkt i rapporten.  

 

En viktig del var att hitta ny finansiering för organisationen. SFS fick 

ett förnyat avtal med Folkuniversitetet för SFS akademin under året 

samt cirka 0,5 miljoner från Skolverket för 2009. SFS utarbetade även 

ansökningar till Delegationen för Jämställdhet i högskolan, se detaljer 

under extern finansiering. SFS rapport om jämställdhet och 

kårobligatoriets avskaffande delgavs också delegationen samtidigt som 

ett exempel på SFS jämställdhetsarbete. Dessutom kontaktades även 

andra nyckelaktörer för samtal om finansiering. SFS fortsatte att leta 

möjliga projektmedel och var i dialog med myndigheter angående vissa 

specifika områden. SFS Vux fick beviljade medel inför nästa år och det 

var tydligt att det politiska intresset växer för vuxenutbildning och 

inflytandefrågor rörande detta område. 

 

SFS fick slutligen ett höjt statsanslag efter effektiva diskussioner med 

utbildningsdepartementet. Nivån höjdes mer än fem gånger till 1 233 

000 kronor i ramanslag. SFS beviljades även 1 560 307 kronor från 

delegationen för jämställdhet i högskolan för Equalizer, SFS 

jämställdhetsturné, samt senare under våren ytterligare 1 560 307 

kronor för projektet En jämställd forskarutbildning. Diskussioner och 

arbete skedde även gällande stiftelsebildning, samarbeten och andra 

finansieringsmöjligheter.  

 

Förberedelserna för nästa verksamhetsår och den 

framtida organisationen genomsyrade styrelsens förslag 

till SFS fullmäktige. Styrelsen och kansliet arbetade 

vidare utifrån huvudstrategierna som presenterades 

den 6 november. För att göra SFS mer långsiktigt i sitt 

arbete och även bemöta de nya förutsättningarna 

föreslog styrelsen inrättandet av två nya styrdokument, 

SFS vision för organisationen och Mål och strategier 

SFS 2015. Dessutom ändrades strukturen på 

verksamhetsplanen, med t.ex. endast en fokusfråga. 

SFS vision för organisationen var en visionsformulering 

för vad organisationen alltid  ska sträva efter att vara. 

SFS vision för organisationen ska inte förväxlas med 

SFS vision för den goda högskolan, som är SFS 

åsiktsdokument gällande högskolan. Mål och strategier SFS 2015 var ett 

dokument för att skapa långsiktighet i organisationen, med mål att 
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uppnå till 2015 och strategier för att lyckas nå dessa mål. Detta 

dokument var centralt för att kunna fullfölja organisationens 

förändringar ekonomiskt och organisatoriskt. Mätbara indikatorer för 

att se om målen verkligen uppnåtts fanns även inkluderade. 

Utgångspunkten för de långsiktiga målen och strategierna var att de 

också på sikt ska sträva efter det mål som SFS vision för organisationen 

på en övergripande nivå är ett uttryck för. Till stor del angav de hur SFS 

ska utvecklas långsiktigt och strategiskt i linje med de nya 

förutsättningarna och de strategier som SFS presenterade i rapporten 

SFS förenade studentkårer in i framtiden. Målen var även uppdelade 

efter samma områden som i rapporten, nämligen påverkan, organisation 

och ekonomi. SFS verksamhetsplan fick även en ny form med ett 

spetsigt och tydligt politiskt fokus.  

 

Allt detta genomfördes eftersom SFS stod inför en framtid med radikalt 

förändrade förutsättningar för sitt politiska påverkansarbete. 

Förändringarna hade även som mål att SFS i framtiden skall vara en 

renodlad och effektiv påverkansorganisation. På SFS fullmäktige 2010 

föll förslagen i god jord och tämligen få förändringar genomfördes innan 

de fastställdes, kanske som en följd av det omfattande 

förankringsarbetet. 

 

Den punkt i verksamhetsplanen under fokusfrågan som rörde 

studentinflytandet på kårnivå var följande; 

 

 Att inför Riksdagsvalet 2010 verka för att öka statsanslaget till kårerna 

 

Studentkårernas finansiella situation är en oerhört central faktor för att 

säkra ett fortsatt starkt studentinflytande lokalt, regionalt och 

nationellt. Genom möten, presentationer och underlagsdistribution 

levererade SFS ständigt ny kunskap och förståelse för problemet med ett 

underfinansierat studentinflytande. Många av SFS kontakter uttryckte 

förundran över regeringens agerande i obligatoriefrågan och många 

riksdagspolitiker fick bättre insyn i frågans komplexa problematik.  

 

SFS arbetade för att skapa förutsättningar för en gedigen uppföljning av 

avskaffandets konsekvenser som skulle kunna ligga till grund för att 

motivera framtida satsningar på studentinflytandet. Diskussionerna 
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angående behovet av en framtida finansiering upphörde aldrig under 

året, utan det var något som SFS ständigt framförde för att förklara 

allvaret i att spela rysk roulette med en kvalitetsstämpel som 

studentinflytandet. Det fanns dessutom tydliga signaler från ett par av 

riksdagspartierna att en höjning av statsanslaget enligt dem var 

aktuellt, men det är i nuläget inget som har realiserats. En förändring 

som SFS dock fick till stånd var inräknandet av doktorander och inte 

bara helårsstudenter (HÅS) i de beräkningar som ligger till grund för 

kårernas statsanslag. 

 

Vidare är det värt att lyfta fram att SFS har tagit fram ett detaljerat 

underlag som visar på vikten av att studentkårerna får ett statligt 

bidrag i linje med den nivå som kårobligatorieutredningen föreslog, 

Därför behövs mer medel till studentinflytandet – att främja och utveckla 

utbildningskvalitet (diarienummer PU3-6/0910). Detta gjordes för att 

stärka förståelsen hos makthavarna för studentinflytandets prekära 

situation och för att SFS konkret skulle ha ett lobbymaterial att 

använda vid olika möten. Intresset för vad som konsekvenserna blir och 

vad som skulle hända den närmsta tiden var stort. Ett bra exempel på 

detta är att högskoleverket i dialog med SFS utformade en första analys 

som högskoleverket sammanställde om kårobligatoriets avskaffande och 

de omedelbara konsekvenser som följer av detta. Förhoppningsvis 

kommer denna att följas upp av Högskoleverket. Önskemål om 

uppföljningar har även förts fram till alla riksdagspartier. Det är också 

relevant att framhäva att ett fortsatt starkt studentinflytande är en del i 

den kvalitetsreform av den högre utbildningen som SFS förordar. I en 

internationell kontext har den svenska situationen blivit mer och mer 

intressant runt om i världen. SFS presidium har till exempel på 

förfrågan författat ett brev till Nya Zeelands parlament för att stödja 

studenterna där i sin kamp för ett fortsatt välfungerande 

studentinflytande. I högskoleverkets rapport finns dessutom en 

transnationell utblick för att kontextualisera utifrån den svenska 

situationen. Ämnet har även diskuterats flitigt vid ministermötet och 

kontinuerligt med andra nationella studentorganisationer i Norden och 

övriga Europa. SFS ser det som en viktig del i informationsspridningen 

att det sker även utanför Sveriges gränser och att den svenska 

studentrörelsen är i behov av klara besked och förbättringar från 

politiskt håll. Slutligen är det värt att påminna om SFS 

omställningsstöd som givetvis är en viktig del av sammanhanget. 

Tjänstepersonerna kopplade till omställningsstödet har rest runt landet 

för att stödja studentkårerna och studentnationerna på plats och har 

också skrivit underlag och tillsammans med presidiet fört dialog med 

viktiga nyckelaktörer i frågan. Ännu ett konkret exempel på 

omställningsstödets funktion var genomförandet av SFS vårkonferens 

som hade tema omställning. Informationsspridningen tillsammans med 

den mer direkta stödfunktionen har under verksamhetsåret varit en 

kritisk del av SFS arbete med ett fortsatt starkt studentinflytande. 

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att debatten om avskaffandet av 

kårobligatoriet och dess effekter lyftes vid en mängd tillfällen på möten 

och seminarier. Tyvärr är frågan inte tillräckligt het för att media ska 

skriva om det dagligen, men de viktigaste aktörerna inom 
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högskolesektorn är väl införstådda med problemen som uppstår vid 

avskaffandet och medlemmarna av riksdagens utbildningsutskott har 

fått lyssna till SFS argument otaliga gånger. Den sista dagen på 

mandatperioden var den sista dagen med kårobligatorium i Sverige. SFS 

har fått de Rödgröna partierna att antingen vilja ge ökat statsanslag 

eller se över reformens grundförutsättningar i samråd med SFS och fått 

Alliansen att förstå vikten av att följa upp följderna av deras reform och 

göra framtida justeringar.  
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Heltid är heltid 
 

SFS andra fokusfråga för verksamhetsåret hade namnet Heltid är heltid 

och syftet att verka för en god utbildningskvalitet och påverka hur 

mycket lärarledd tid studenter får, för att möjliggöra en rimlig 

miniminivå.  

 

Följande tre punkter från verksamhetsplanen blev tätt sammanlänkade 

i arbetet under året; 

 

 Att resurstilldelningssystemet möjliggör en snittnivå på minst 15 

timmar lärarledd tid per vecka, utan att nuvarande kvalitet på 

utbildningarna försämras som konsekvens  

 

 Att studenters arbetsbelastning ska motsvara 40 timmar per 

heltidsvecka samt att den ska vara jämnt fördelad över tid  

 

 Att ge studenter rätt till en dygns- och veckovila i likhet med 

förvärvsarbetande 

Arbetet för en bättre grundutbildning 

Arbetet med fokusfrågan påbörjades redan under Almedalsveckan 2009. 

SFS var i Almedalen under nästan hela veckan och det var mycket 

givande. Det blev en intensiv blandning av mingel, föreläsningar, 

kampanjande, påverkan och möten med nyckelpersoner inom sektorn 

samt studentaktiva.  

 

SFS lyfte sina argument mot att 

studieavgifter skulle vara 

kvalitetsförbättrande när organisationer 

presenterade sådana och lyfte egna 

argument i linje med Heltid är heltid. SFS 

drev även en kampanj mot studieavgifter 

som lösningen på kvalitetsproblemen, 

lyssnade på partiledarnas tal och noterade 

vad som sades om utbildning, kvalitet och 

studenter samt deltog i flera seminarier. 

Några var t.ex. Staten och jobbkrisen från 

fackförbundet ST med fyra 

riksdagsledamöter i panelen, Bildning i 

bloggarnas tidevarv av Högskolan på 

Gotland samt Nationalencyklopedin och 

Generationsväxling i kommuner och 

landsting – mission impossible? från SKTF 

och SKL. Ännu en paneldebatt från 

Företagarna, med bland annat SSU:s 

ordförande och CUF:s ordförande, 

handlade om varför ungdomar inte startar företag. SFS förde i de olika 

debatterna alltid fram vikten av att en högkvalitativ högre utbildning 
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behövs för att ge de generiska färdigheter som behövs och att det 

självklart behövs rimliga resurser som förutsättningar för detta. 

 

SFS presidium hade fikamöten och pratade högre utbildning med många 

riksdagsledamöter samt hann till och med prata med flera partiledare. 

SFS samtalade även med minister Tobias Krantz och högskolekansler 

Anders Flodström och följde senare upp dessa samtal med möten under 

hösten. 

 

Arbetet med lärarledd tid och en bra grundutbildning blev allt mer 

omfattande under verksamhetsåret. Målet var att lyfta heltidsaspekten 

på högskoleutbildningar och vikten av ökade utbildningsresurser för en 

bättre grundutbildning till att bli en relevant valfråga som många skulle 

kunna relatera till, vilket skulle ge frågan större vikt.  

 

I början på hösten startade ett arbete med att 

knyta kontakter bland centrala 

utbildningspolitiska aktörer i syftet att skapa 

allianser i de frågor som SFS skulle driva 

inför riksdagsvalet 2010. Kontakter knöts till 

bland andra fackförbunden TCO, SULF 

(Sveriges universitetslärarförbund) och 

SUHF (Sveriges universitets- och 

högskoleförbund). SFS betonade vikten av en 

gedigen ekonomisk satsning på förbättrad 

grundutbildningskvalitet, ekonomiska förutsättningar för ett fortsatt 

starkt studentinflytande, samt en förbättring av studenters sociala och 

ekonomiska villkor, framförallt genom en höjning av studiemedlet. Även 

i den övriga planeringen under den tidiga hösten 2009 låg fokus på valet 

2010, vilket kom till utryck i planeringen av politikerträffar under 

hösten 2009 samt under våren 2010. Dessutom var valet 2010 avgörande 

i prioriteringen av de analysuppgifter som skulle genomföras under 

hösten för att kunna genomföra det omfattande politiska 

påverkansarbetet. Dessa analyser skulle pågå fram till och med valet i 

september 2010.  

 
Presidiet och SFS skrev under året en stor mängd artiklar för att påvisa 

att resursurholkningen är det enskilt största problemet i svensk 

högskoleutbildning. Artiklarna har synts på i de stora dagstidningarna, 

på Newsmill, i kårtidningar, i fackpressen och i lokala tidningar för att 

påverka riksdagsledamöterna på deras hemmaplan. Resurserna och 

framförallt bristen på dessa har dessutom framhävts i internationella 

forum som det europeiska ministerrådet, men också genom 

internationell press. Till exempel var SFS en referens i en artikel i TIME 

Magazine. Presidiet har även varit citerade i en stor mängd artiklar 

samt deltagit i många intervjuer och TV-inslag. I samband med 

budgetförslagen under hösten analyserade SFS dessa, se avsnittet 

Statsbudgeten, och såg frånvarande satsningar från Alliansen samt 

endast 400 miljoner från de Rödgröna, vilket var ett positivt tecken men 

alltför lågt. Arbetet fortsatte alltså.  
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Utöver den övergripande planeringen genomfördes redan under hösten 

en rad påverkansmöten kopplade till Heltid är heltid som syftade till att 

lägga grunden för SFS prioriteringar inför valet, men som även hade 

som föremål att hantera dagsaktuella politiska frågor. Inför 

riksdagsvalet började även partierna höra av sig gällande valfrågor och 

SFS presidium träffade utbildningsansvariga riksdagsledamöter och 

tjänstemän från alla riksdagspartier. SFS förde fram sina åsikter i 

frågan om främjandet av utbildningskvalitet genom mer pengar till 

grundutbildningen, samt framtagandet av ett nytt 

resurstilldelningssystem. Överlag fick SFS mycket positiv respons på 

sitt påverkansarbete. Det var intressant att se att SFS fick medhåll ifrån 

i stort sett alla aktiva utbildningsaktörer i frågan om vikten av en 

kvalitetssatsning genom ökade resurser till grundutbildningen.  

Under slutet på hösten och början på våren utarbetade SFS ett 

valprogram för hur SFS skulle bedriva sin valrörelse.  

 

Fokusfrågan prioriterades även i inledningen till SFS kvalitetsmanifest 

som reviderades och uppdaterades genom arbete av kansliet och 

styrelsen (diarienummer PA4-3/0910). Efter det att styrelsen genomfört 

revideringen av kvalitetsmanifestet och antagit dokumentet lanserades 

det i samband med att SFS anordnade ett seminarium om kvalitet i den 

högre utbildningen. Riksdagspolitiker, tjänstemän, lobbyister och 

nyckelpersoner inom sektorn deltog för att ge sin syn på SFS föreslagna 

kvalitetsreform. SFS passade på att under seminariet att punktmarkera 

de viktigaste satsningarna som nästa regering behöver göra under nästa 

mandatperiod. I paneldebatten deltog Marie Granlund (S, 

utbildningspolitisk talesperson), Rossana Dinamarca (V, 

utbildningsutskottet). Roger Tiefensee (C, f.d. ordförande för 

studiesociala kommittén) samt Klas-Herman Lundgren (SFS), Ann 

Fritzell (chefsutredare, Sveriges universitetslärarförbund) och Mikaela 

Almerud (utbildningsexpert, Svenskt näringsliv). Innan paneldebatten 

hade Lena Adamson, huvudsekreterare Högskoleverket, presenterat hur 

kvalitet kan mätas, och vikten av att skilja på att mäta studenters 

prestationer och utbildningens kvalitet. 

 

Ett viktigt steg i påverkansarbetet var slutförandet av tre underlag som 

skulle utgöra grundstommen i SFS politiska påverkansarbete inför valet 

2010 – Därför behövs utökade grundutbildningsanslag till den högre 

utbildningen i Sverige (diarienummer PU3-7/0910), Därför behövs mer 

medel till studentinflytandet – att främja och utveckla utbildningskvalitet 

(diarienummer PU3-6/0910) samt Därför ska studiemedlet höjas 

(diarienummer PT3-4/0910). Övergripande visade de tre analyserna på 

behovet av reella kvalitetsreformer inom den högre utbildningen om 

Sverige fortsatt ska ha en utbildning i världsklass, som i sin tur är 

avgörande för det svenska välfärdssamhället på både kort och lång sikt. 

För att understödja argumenten om behov för kvalitetsreformer 

presenterades SFS studentbudget 2010, som visade att en student – trots 

av den senaste höjningen – går back 625 kronor i månaden.   

 

Samtidigt som de tre ovanstående underlagen och studentbudgeten 

användes i det kontinuerliga politiska påverkansarbetet påbörjades 

under vårmånaderna bakgrundsarbete för en SFS rapport om 



  15 

sambandet med ökade ekonomiska resurser och en bättre 

grundutbildning, som en förutsättning för bättre välfärd. En del i detta 

arbete var träff med företrädare för Riksrevisionen, där slutsatserna i 

deras rapport Resursstyrning i högskolans grundutbildning diskuterades 

för att se hur SFS kunde använda dessa i en egen rapport om 

grundutbildningsresurser, samt i argumentationen under valkampanjen. 

Rapporten presenterades slutligen under Almedalsveckan 2010.   

Presidiet träffade under vårvintern högskole- 

och forskningsminister Tobias Krantz och 

Reformgruppen för utbildningspolitik hos 

Alliansen, som arbetade med deras syn på hur 

den högre utbildningen borde utvecklas under 

nästa mandatperiod. SFS hade med sina 

prioriteringar samt tidigare nämnda 

detaljunderlag gällande resurser, 

studentinflytande och studiemedel. Mest 

positiv respons fick SFS på behovet av en kvalitetshöjning av 

grundutbildningen bland annat genom mer lärarledd tid samt en ökning 

av lärartätheten. Dagen efter sade Krantz på ett seminarium angående 

lärarledd tid följande; ”En av de stora reformerna för nästa 

mandatperiod är grundutbildningen, det är en tydlig ambition jag har.” 

Krantz använde även många argument som stämde väl med SFS 

argument och pratade om en kvalitetsreform.  

 

Senare under våren träffade SFS den 

Rödgröna utbildningsgruppen och 

presenterade även där vikten av satsningar 

på högre utbildning, vilket bemöttes mycket 

positivt. SFS träffade en mängd 

riksdagsledamöter under våren för att lyfta 

frågan och presenterade underlag varför 

satsningar på utbildningskvalitet och 

lärarledd tid var viktigt inför nästa 

mandatperiod (även studiemedel och 

studentinflytande diskuterades självklart). 

 

SFS deltog i paneler på ett flertal större 

konferenser under verksamhetsåret, bland 

annat TCO:s stora konferens om högre 

utbildning. Där deltod SFS ordförande i en 

tung panel som diskuterade 

utbildningskvalitet (samt en om 

studentinflytande). SFS deltog även till 

exempel i en diskussion om resurser med 

universitetskanslern Anders Flodström på 

Högskolverkets kårdag, i en panel hos 

Naturvetarna om arbetslivsanknytning, på 

SULF:s stora konferens, på SUHF:s 

förbundsförsamling samt i en paneldebatt 

som diskuterade en ny TCO-rapport om 

lärarledd tid.  
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Under våren drog även SFS-kampanjen Kraftsamling för 

kvalitet igång. En första större artikel tillsammans med 

universitetskansler Anders Flodström och SULF:s 

ordförande Anna Götlind släpptes på Newsmill och i 

Studentliv, Presidiet reste sedan i kampanjen runt under 

april och maj och gjorde lokala utspel tillsammans med 

kårer, lärosäten och andra aktörer för att höja 

utbildningskvaliteten. Detta gav gott genomslag med 

många artiklar och gjorde även att kårer och lärosäten 

kunde vara med och driva den viktiga frågan 

tillsammans. SFS samordnade även bilder och 

information från de lokala aktiviteterna på SFS hemsida 

samt i sociala medier. SFS tog sedan fram en stor 

valkampanj inför riksdagsvalet i samarbete med reklambyrån 

Kontrapunkt. Detta resulterade i en kampanj med en bas i en 

webbplattform kopplad till sociala medier som lanserades på SFS 

fullmäktige, Bättre grundutbildning, bättre välfärd 

(www.battregrundutbildning.nu). Kampanjen blev basen för SFS arbete 

inför riksdagsvalet och den spreds bland kåraktiva, politiker och i media.  

 

En viktig del under våren var även planeringen inför Almedalsveckan 

2010, både vad gäller enskilda möten med makthavare men också som 

en del i kampanjandet. Tidigare nämnda rapport om 

grundutbildningsresurser slutfördes för att kunna presenteras under 

Almedalsveckan. I slutet av verksamhetsåret skedde i juni en sista 

intensiv runda med artiklar och möten med riksdagspolitiker innan 

sommaren och Almedalsveckan. På Almedalen höll SFS senare ett 

seminarium där rapporten presenterades följt av en högintressant 

paneldebatt med tunga nyckelaktörer från sektorn. I valrörelsen skulle 

både Alliansen och Rödgröna senare under hösten utlova belopp i 

miljardstorlek till mer lärarledd tid samt en del andra satsningar på 

utbildningskvalitet. 

 

Slutligen är det viktigt att poängtera att styrelsen i propositionerna 

inför nästa verksamhetsår som fokusfråga föreslog en fortsatt satsning 

på att en kvalitetsreform av den högre utbildningen ska genomföras i 

Sverige under nästkommande mandatperiod. Detta eftersom SFS inför 

riksdagsvalet under våren fokuserat hårt på en nationell och lokal 

kampanj som behöver fortsätta ända fram till valdagen och sedan följas 

upp. Denna fokusfråga röstades igenom på SFS fullmäktige 2010.  

Ett kvalitetsbaserat resurstilldelningssystem 

En annan viktig  punkt i verksamhetsplanen under denna fokusfråga 

var följande; 

 

 Att medel till grundutbildning ska öka genom att ett 

kvalitetsbaserat resurstilldelningssystem införs  

 

Denna fråga drog igång direkt då Högskoleverket arbetade med att 

skapa ett nytt kvalitetsutvärderingssystem som skulle kunna användas 

för att fördela resurser till utbildningar.  

 

http://www.battregrundutbildning.nu/
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I första hand var arbetet i början av verksamhetsåret inriktat på att få 

fram ett underlag som förtydligade SFS åsikter. Arbetet pågick under 

augusti månad och var inriktat både på att förbättra detaljerna i 

kvalitetsutvärderingssystemet utifrån ett studentperspektiv, men även 

med att påpeka behovet för kraftigt ökade ekonomiska medel till 

systemet om utbildningskvaliteten ska kunna förbättras. Underlaget 

ingick som en central del av det påverkansarbete som under de 

efterföljande månaderna genomfördes gentemot politiska beslutsfattare i 

framförallt regeringen, riksdagen och på utbildningsdepartementet.   

SFS ordförande deltog i Högskoleverkets referensgrupp för systemet och 

presidiet deltog även på olika hearings som Högskoleverket anordnade 

om systemet samt lämnande även in skriftliga kommentarer i två 

omgångar som påtagligt förändrade resultatet. SFS tryckte bland annat 

på att studenternas syn på vad som är kvalitet måste få sin rättmätiga 

plats i systemet. SFS ordförande deltog även i den grupp på 

Högskoleverket som i detalj utformade de studentenkäter som skulle 

ingå i systemet. I den utformning av systemet som Högskoleverket tog 

fram var SFS relativt nöjda och SFS antog att utbildningsdepartementet 

skulle gå på Högskoleverkets linje. Vi var även stolta över att SFS hade 

haft en så aktiv roll i framtagandet av det nya 

kvalitetsutvärderingssystemet. Framförallt gällande att studenternas 

inflytande och erfarenheter hade inkluderats och att det finns ett tydligt 

fokus på lärande och inte på undervisning i systemet. SFS hoppades att 

systemet i framtiden skulle kunna kompletteras så att aspekter som till 

exempel rör hållbar utveckling och jämställdhet också kunde få plats.  

 

SFS hade problem rörande en del av utgångspunkterna i uppdraget, 

men kunde ändå ställa sig bakom det slutgiltiga förslaget, som vägde 

samman olika aspekter till en helhet med ett resultatfokus. Förslaget 

gillades dock inte av utbildningsdepartementet. Precis innan jul kom 

besked om att arbetet med studentenkäterna skulle behöva läggas på is, 

detta dagen innan SFS skulle skicka enkätfrågorna på remiss till 

medlemskårerna. Då hade arbetet också gått så långt att enkäter 

prövats på studentgrupper vid två lärosäten. SFS blev ytterst förvånade 

över detta agerande. Utbildningsdepartementet tog in gamla kontakter 

för att på departementet skriva ett nytt förslag med utgångspunkt i 

Högskoleverkets. Detta förankrades inte på något sätt hos SFS eller 

resten av sektorn. Osäkerheten ökade och i slutet på februari hade 

Högskoleverkets insynsråd (där SFS har representation) ett extrainsatt 

möte med anledning av detta. Efter mötet skickade rådet ett brev till 

ansvarig minister Tobias Krantz. SFS skickade sedan in ett eget brev till 

Krantz för att lyfta det som vi ansåg som problematiskt. SFS kunde inte 

förstå hur den svenska förvaltningsmodellen kunde frångås på det sätt 

som skedde och varför studenternas åsikter ignorerades. Den 3 mars 

närvarade SFS på ett ”avstämningsmöte” med rektorer, SUHF och 

SULF på Rosenbad där departementets förslag presenterades. Cirka 20 

dagar innan propositionen ska läggas till riksdagen fick mötesdeltagarna 

se en Powerpointpresentation av ett inte tidigare sett till stor del 

omarbetat förslag, utan detaljer. SFS ställde sig inte bakom det nya 

förslaget eftersom vi inte hade kunnat få ta del av några detaljer. SFS, 

SUHF, lärosätena och SULF hade en relativt enad ifrågasättande och 

tämligen kritisk linje efter presentationen. Det påpekades ett flertal 
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gånger att sektorn i stort stödjer Högskoleverkets förslag som har god 

förankring och att vi vill se jämförbarhet, transparens och likvärdighet. 

SFS och SUHF påpekade även att det är viktigt att systemet är EU- och 

Bolognaanpassat, att mätande av lärandemål inte är en motsättning mot 

ökad autonomi och att beredningen hos departementet har varit 

märklig. Sedan skickade SFS  in utförliga kommentarer till 

departementet och även SULF skrev kritiska kommentarer. SFS 

debatterade förslaget i media och även många rektorer och 

lärosätesaktiva skrev kritiska artiklar. Många medlemskårer var även 

med och hjälpte till i arbetet genom lokala debattartiklar och 

insändande av vårt öppna brev till departementet. SFS såg stora 

skillnader i förslagen och de fem huvudpunkterna för SFS kritik var att 

regeringens förslag hade för stor tyngd på examensarbeten, brist på 

studentperspektiv, brist på jämförbarhet och transparens, brist på 

internationell koppling samt brist på internationell koppling. SFS ansåg 

därför att det var av yttersta vikt att våra politiker tog till sig den 

massiva kritik som inkommit mot förslaget och antingen accepterade 

Högskoleverkets välförankrade förslag eller bordlade hela ärendet i 

väntan på ett hållbart förslag.  

 

Debatten fortsatte gällande förslaget, de 

Rödgröna ställde sig kritiska, men 

propositionen klubbades slutligen av 

riksdagen i början på juni. Krantz blev 

även KU-anmäld och SFS presidium 

deltog på en sluten och kritisk hearing av 

honom med utbildningsutskottet. Det hela 

fick senare sin kulmen i att 

universitetskansler Anders Flodström 

avgick. Flodström avgick efter en konflikt 

med regeringen. Han kunde inte vara kvar på grund av olika syn på vad 

utbildningskvalitet är och på grund av vad han ansåg vara en alltför 

stark politisk detaljstyrning från utbildningsdepartementet. I slutet av 

verksamhetsåret var det fortfarande oklart hur implementeringen skulle 

gå. 
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Övriga större frågor 

Studievgifter för högre utbildning  

Under sommaren och hösten 2009 blossade debatten angående avgifter i 

högre utbildning upp ordentligt. SFS erfor att studieavgifter planerades 

att införas för studenter utanför EES-området. SFS och den europeiska 

studentrörelsen via ESU har historiskt starkt motsatt sig studieavgifter 

och har fortfarande åsikten att studier ska vara avgiftsfria, precis som 

den europeiska studentrörelsen. Avgifter kan påverka högre studier 

kraftigt i Sverige och diskussionen var även starkt kopplad till 

utbildningars kvalitet. SFS agerade därför i frågan utifrån 

verksamhetsplanens skrivning ”Framförallt bör SFS bevaka, reagera och 

agera på frågan avgiftsbelagda studier för internationella studenter i 

enlighet med SFS visionsdokument”. 

 

I ett förebyggande syfte 

genomförde SFS kampanjen 

DEN (avgifts)FRIA 

HÖGSKOLAN i Almedalen 

2009, där kampanjmaterial i 

form av V.I.P.-kort till högre 

utbildning trycktes upp och 

en stor banderoll sattes upp 

centralt i Visby. Kampanjen 

samordnades även med Saco 

studentråd som 

opinionsbildade i samma 

fråga. Även ett klassiskt 

torgmöte genomfördes under 

Almedalen där SFS 

ordförande höll ett brandtal 

på en torgbänk mitt på 

Donners torg mot 

studieavgifter, där bland 

annat representanter från 

SULF, riksdagsledamöter 

och SUHF:s ordförande 

närvarade.  

 

SFS var närvarande när VHS presenterade de tekniska 

förutsättningarna för att ta ut anmälnings- och studieavgifter. SFS 

lämnade även in kommentarer gällande förslaget (diarienummer PU3-

2/0910). Ett åsiktsunderlag kring avgifter togs fram under hösten, En 

(avgifts)fri utbildning (diarienummer PU3-3/0910). Ett ytterligare 

underlag togs även fram gällande de praktiska problemen, Därför ska vi 

ha en avgiftsfri utbildning i Sverige (diarienummer PU3-5/0910).  

 

SFS skrev även ett antal artiklar gällande avgifter i olika tidningar och 

diskuterade med riksdagsledamöter och studentförbund samt 

lärosätesrepresentanter. Många medlemskårer agerade även kraftfullt 
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mot införandet av avgifter. SFS 

ordförande debatterade bland annat 

frågan på Göteborg Global Forum i en 

panel med bland annat Lars 

Leijonborg, tidigare 

utbildningsminister, och Pam 

Fredman, ordförande SUHF, som 

modererades av Svenska Institutets 

generaldirektör Olle Wästberg. 

Dessutom jobbade SFS intensivt 

under verksamhetsåret gentemot 

framförallt ledamöterna i 

utbildningsutskottet med att påpeka den kvalitetsförsämring av den 

högre utbildningen som ett införande av studieavgifter skulle utgöra. 

SFS avvisade förslaget till en koppling mellan intäkterna från 

studieavgifterna som en förutsättning för ytterligare kvalitetspengar 

inom högskolesektorn.  

 

SFS ingick under verksamhetsåret, och ingår fortfarande, även i den 

expertgrupp som SUHF tillsatte för att behandla frågan. I gruppen 

behandlas till största delen implementeringsfasen av avgifterna. Hur 

påfrestande och kostsamt det i realiteten kommer att bli att rigga 

systemet för avgifterna är centrala teman i debatten. Dessutom 

diskuteras hur svenska lärosätens utbildningskvalitet fortfarande kan 

hålla hög internationell klass utan att ha samma internationella 

förankring som många internationella studenter erbjuder. 

 

Autonomipropositionen  
SFS besvarade en snabbremiss från utbildningsdepartementet kopplad 

till den proposition som baserades på autonomiutredningen. Utöver 

remissvaret deltog SFS i diskussionen om vilka effekter 

autonomipropositionen kan att ha i framtiden. Fokus låg på 

studentinflytandet men också frågor som rör jämställdhet, doktoranders 

situation, utbildningarnas struktur och 

högskolestyrelsernas makt 

avhandlades. Det visade sig även att 

SFS fick in en del viktiga förändringar i 

propostionen. SFS deltog i SUHF:s 

autonomiläsargrupp och levererande 

till ett kritiskt och beslutande möte för 

SUHF och landets rektorer ett viktigt 

skriftligt inspel i frågan. SFS deltog 

även på ett möte anordnat av SUHF:s 

expertgrupp för kvalitetsfrågor 

angående autonomin. 
Studentbostäder  
SFS författade i början av året SFS bostadsrapport som gav stort medialt 

genomslag. Bostadsfrågan är alltid relevant för SFS medlemmar och 

genom att belysa problemet med bristen på studentbostäder nationellt 

agerade SFS i frågan. SFS skrev även några debattartiklar i frågan och 

SFS ordförande samt jurist deltog på referensgruppsmöten med Boverket 
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som utredde studentbostadssituationen. Genom att delta på dessa möten 

kunde SFS föra in flera viktiga aspekter i Boverkets rapport.  

Studiemedlet  

Frågan om studiemedlet är central för 

SFS. Debatten tystnar aldrig och det är 

till stor del SFS förtjänst. Som den 

dominanta studentaktören i Sverige 

vänder sig media oavkortat till SFS för 

att införskaffa information om 

studenters ekonomiska situation. SFS 

kunde notera att organisationen via 

sitt politiska påverkansarbete på 

avgörande vis medverkat till att få 

fram en höjning av studiemedlet, som utannonserades under hösten. 

Även om 350 kronor mer i månaden inte är tillräckligt för att säkerställa 

studenters ekonomi, måste höjningen ändå ses som en väsentlig 

påverkansframgång för SFS under 2009/2010. Samtidigt fortsatte 

påverkansarbete i frågan, vilket under våren bland annat resulterade i 

den mediala lanseringen av SFS studentbudget för 2010 som visar att 

studenter går back 625 kronor varje månad.  

 

Studiemedelsfrågan var också en av tre politiska prioriteringar som 

SFS-styrelse valde att lyfta fram i revideringen av SFS 

Kvalitetsmanifest. Som tidigare nämnts skapade SFS även ett underlag i 

frågan, Därför ska studiemedlet höjas (diarienummer PT3-4/0910) 

 

Under verksamhetsåret har SFS presenterat två studentbudgetar, en 

före regeringens studiemedelsreform och en efter. Bägge rapporterna har 

fått bra genomslag och varit en självklar del i debatten och medias 

rapportering gällande studenters ekonomi. Utöver rapporterna har SFS 

arbetat med studiemedelsfrågan i media eftersom att debatten har 

hettat till. Ett flertal artiklar har författats av SFS-presidium och fått 

plats bland annat i tidningar som Aftonbladet.  

 

Inför riksdagsvalet skulle båda blocken senare i slutet på valrörelsen 

utlova ytterligare höjningar av studiemedlet.         
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Löpande verksamhet 

Påverkan 

Remisser 

SFS är remissinstans i frågor som påverkar studenters ekonomiska och 

sociala situation och får även relevanta remisser om utbildnings- och 

forskningspolitiska frågor.  SFS har arbetat aktivt med 

remissbesvarande under verksamhetsåret. Många remisser har 

inkommit och av dessa har ett flertal haft mycket kort svarstid. Flera av 

remisserna har varit av stor relevans för studenterna eller 

studentkårerna och har därför besvarats.  
 

SFS har under året uppdaterat sina styrdokument gällande 

remissbesvarande vilket effektiviserat arbetet. Det har gjort det möjligt 

att prioritera olika remisser utifrån dess relevans och organisationens 

resurser. Vissa mindre relevanta eller lättbesvarade remisser har 

beretts av en arbetsgrupp inom styrelsen medan mer komplexa remisser 

har beretts av SFS kansli. Alla remissvar fastställs av SFS styrelse 

vilket blir en garant för att svaren ska överensstämma med SFS åsikter 

i frågan. Användandet av remissvaren som grund för debattartiklar och 

annat påverkansarbete har intensifierats genom att påverkansarbetet 

strukturerats och prioriterats. Detta har gjort det möjligt att integrera 

remissarbetet mer i påverkansarbetet och effektivisera arbetet.  

 

Under verksamhetsåret har SFS mottagit 34 remisser. Kansliet har 

svarat på 19 remisser, styrelsens remissgrupp på fyra och SFS 

doktorandkommitté på två. En lista över dessa återfinns i Bilaga 1. 

Studeranderepresentanter 

SFS har under året utsett studeranderepresentanter till en mängd olika 

uppdrag. SFS har vid behov fört dialog med representanterna och 

uppdaterat dem gällande SFS arbete och prioriteringar samt fått 

information från dem. SFS har även övergripande försökt öka den 

interna informationen. Därtill har informationen om utlysningar och 

representanter samlats på SFS medlemsportal på hemsidan. SFS 

styrelse har starkt uppskattat de rapporter som studentrepresentanter 

levererat till styrelsemötena. Dock har resurser saknats för att 

ytterligare strukturera upp informationsflödet till och från 

representanterna.  

Statsbudgeten  

I arbetet med budgetpropositionen för 2010 hade SFS fokus på att 

påverka framförallt regeringen inför presentationen av höstbudgeten, 

samt genomföra en uppföljning av de konkreta budgetförslagen genom 

politiska påverkansmöten på olika nivåer. Fokus på dessa möten har 

varit dikterat av SFS två fokusfrågor, varför ökade resurser till en bättre 

grundutbildning samt mer ekonomiska medel till studentinflytandet har 

prioriterats.  
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Avstampet för budgetarbetet var en rad träff med politiska 

beslutsfattare på utbildnings- och forskningsområdet inför 

presentationen av budgetförslaget i september. Möten pågick på många 

olika nivåer för att säkerställa att SFS hade så bra information om 

budgeten som möjligt, samt för att i största möjliga mån att påverka 

budgeten på utbildningsområdet innan Alliansen skulle klubba denna 

under augusti månad. Som går att läsa under avsnittet om studiemedel 

så medverkade SFS via sitt politiska påverkansarbete på ett avgörande 

vis till att få fram en höjning av studiemedlet vid årsskiftet (och senare i 

valrörelsen även till löften om ytterligare höjningar).  

 

Konkret genomförde SFS i likhet med tidigare år en 

noggrann genomgång av regeringens 

budgetproposition när denna presenterades den 21 

september 2010. SFS spred en sextonsidiga analys, 

Regeringens budgetproposition 2010 ur ett 

studentperspektiv (diarienummer PA4-1/0910), till 

alla riksdagsledamöter via ett fysiskt brev i varje 

postfack morgonen efter budgetpresentationen, samt 

till media och medlemskårer. Riksdagsledamöterna 

fick även en chokladpeng i kuverten för att påminna 

om att det inte behövs låtsatspengar utan riktiga 

satsningar, en ledamot bloggade om detta smarta 

PR-knep. SFS sammanställde och kommenterade 

budgeten utifrån ett studentperspektiv framförallt 

för att få politiska beslutsfattare att prioritera 

utbildningskvalitet i det vidare budgetarbete. Utöver att påverka de 

politiska beslutsfattarna var syftet med sammanställningen att ge SFS 

möjligt att synas i medier, samt ge medlemskårerna möjlighet för snabbt 

att skapa överblick över innehållet i budgetpropositionen. I tillägg till 

budgetkommentarerna togs också fram en mycket kortfattad 

budgetanalys, där SFS presenterade sina tre huvudkrav till 

utbildningsbudgeten och bakgrunden för dessa krav. Senare på året 

genomförde SFS även en snabbanalys av de Rödgrönas budgetmotioner, 

som kommenterades via ett pressmeddelande. Vårbudgetpropositionen 

följdes också upp av SFS med en enklare analys samt ett 

pressmeddelande. 

 

Budgetuppföljningen var under hösten inriktad på att flytta fram SFS 

positioner med avseende på att genomföra ett ansvarsfullt avskaffande 

av kårobligatoriet. Eftersom inte regeringen hade höjt statsanslaget till 

studentkårerna och inte hade specificerat vad som skulle ges till det 

nationella studentinflytandet var analysen att det var på dessa två 

områden möjligheten för politiskt genomslag i första hand var som 

störst. En mer omfattande ekonomisk reform av grundutbildningen var 

inte sannolik i vårbudgeten innan ett val.  

 

Utöver att i första hand trycka på behovet av ökade medel till ett fortsatt 

starkt studentinflytande, var det i påverkansarbetet också fokus på att 

lyfta behovet av mer ekonomiska medel till en bättre grundutbildning. 

Dock blev detta arbete främst intensifierat efter nyår, där analysarbetet 



 24 

av budgetförslaget och förberedelsen av valkampanjen var klart. Detta 

kom bland annat till uttryck i SFS kommentarer på vårbudgeten 2010, 

Regeringens vårbudget 2010 – SFS synpunkter, där behovet för en 

omfattande grundutbildningsreform på 5 miljarder kronor under de 

kommande 4 åren för att förbättra utbildningskvaliteten och därmed 

välfärden blev poängterat. Samtidigt som SFS lämnade ett konkret 

förslag på reformens implementering – en successiv höjning av 

grundutbildningsanslaget med 0,5 miljarder per år under de kommande 

4 åren – gav SFS även en rad konkreta förslag till hur reformen kan 

finansieras. Därmed hade SFS tagit ännu ett steg framåt i sitt 

budgetarbete genom att också lämna förslag på finansiering av ökade 

budgetkostnader. 

Nätverkande 

SFS nätverkade intensivt under året. Presidiet träffade 

representanter från alla riksdagspartier i 

utbildningsutskottet ett flertal gånger, ansvarig 

minister Tobias Krantz, EU-ministrarna Cecilia 

Malmström och Birgitta Ohlsson, tjänstemännen på 

utbildningsdepartementet, SUHF, politiska 

ungdomsförbund, rektorer, fackförbund, journalister, 

intresseorganisationer, flera partiledare och många 

andra. SFS närvarade i Almedalen, på ett flertal 

konferenser och arrangerade ett flertal egna mingel för 

nätverkande. Dessutom nätverkade SFS mycket genom 

sociala medier och kommenterade flitigt förslag samt 

tipsade politiker om SFS åsikter.  

Extern kommunikation 

SFS har bedrivit ett omfattande 

pressarbete i många olika medier. SFS har 

publicerat debattartiklar i rikspressen, 

lokalpressen, fackpressen och på nya 

forum såsom Newsmill. Därtill har SFS 

skickat många pressmeddelanden, snabbt 

kommenterat förslag via sociala medier 

och även debatterat på t.ex. 

Politikerbloggen. SFS har i regel fått 

kommentera förslag som rör studenterna 

som givna företrädare för landets 

studenter och många gånger har SFS 

åsikter lyfts upp av sektorn. SFS har 

lyckats väl att vara den nationella studentrösten som i 

särklass oftast har kommenterat förslag som rör studenter.  

 

Webbplattformen sfs.se har vidareutvecklats med en medlemsportal men 

översättningen till engelska har inte kunnat genomföras på grund av 

resursbrist, se avsnittet Intern kommunkation för mer information. SFS 

har även via sociala medier lyckats få fram information till politiker 

inom utbildningssektorn på ett snabbt och effektivt sätt. Genom de 

sociala medierna har många snabbt plockat upp SFS tankar och drivit 

dem och SFS har även kunnat få snabb input på aktuella händelser. SFS 
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har även i arbetet med fokusfrågan Heltid är heltid ett flertal gånger 

använt kreativa lösningar och samarbeten med medlemskårerna, se det 

avsnittet för mer information. En kommunikations- och påverkansplan 

har utarbetats under året för att strukturera och fokusera all SFS 

kommunikation och påverkan på ett mycket tydligare sätt än tidigare.  

Under året har även nytt profilmaterial i form av tygpåsar med 

information om SFS arbete tagits fram.  

Utmärkelser 

SFS delade under verksamhetsåret ut priset SFS studentstad till 

Örebro. Utannonseringen skedde på SFS fullmäktige 2010. I arbetet 

inför SFS framtid har SFS studentstad diskuterats för att göra priset 

mer känt bland medlemskårer och externa aktörer som ett etablerat 

varumärke. Utvecklingen av priset står inskrivet i Mål och strategier 

SFS 2015. Detta ledde dessutom till nya skrivelser i verksamhetsplanen 

för nästa verksamhetsår där det går att vid behov välja att inte dela ut 

priset för att istället vidareutveckla det i samarbete med andra 

organisationer.  

 

SFS jämställdhetspris tilldelades Anna Westerståhl, biträdande forskare 

på avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa på Göteborgs 

universitet. Utannonseringen av pristagaren skedde på SFS fullmäktige 

2010, medan Westerståhl tilldelades det fysiska priset först efter 

sommaren. 

Rådgivning 

SFS kansli har en bred spridning av kunskap bland de arvoderade och 

personalen, detta kan användas för rådgivning till medlemskårer. SFS 

har under året i enlighet med verksamhetsplanen och medlemmarnas 

önskemål minskat arbetet med rådgivande arbete för att prioritera det 

nationella påverkansarbetet. På grund av resursbrister hanns aldrig en 

juridisk FAQ skapas, däremot uppdaterades SFS juridiska hjälpreda. 

Via SFS omställningsstöd har SFS haft stora resurser att besvara frågor 

kopplade till kårobligatoriet. SFS kansli och presidium har besvarat 

övriga frågor i mån av tid. 

Intern kommunikation 

SFS har fortsatt att skicka nyhetsbrev under verksamhetsåret. SFS har 

även gjort riktade utskick för att delge sina åsikter om olika frågor till 

bland annat riksdagsledamöter och nyckelpersoner inom 

högskolesektorn. SFS har även utvecklat en medlemsportal på sin 

hemsida för att ge kåraktiva lätt tillgång till SFS underlag i aktuella 

frågor, kontaktuppgifter till presidiet, medlemsnyheter, länkar till SFS i 

sociala medier samt SFS remissvar och studentrepresentanter. SFS har 

även efter diskussion under året börjat göra föredragningslistorna och 

presidierapporterna till styrelsemötena tillgängliga på medlemsportalen 

utan lösenordsskydd. För att förbättra internkommunikationen har SFS 

genom sociala medier försökt visa upp vad som sker inom 

högskolevärlden och SFS kontinuerligt. Detta har gett gott reslutat och 

SFS har t.ex. många följare på plattformen Facebook i relation till 

liknande organisationer. Överlag har SFS försökt föra samman intern 



 26 

och extern kommunikation. Arbetet med att översätta webbplatsen till 

en engelsk version fick dock nedprioriteras eftersom personalresurser för 

att översätta hemsidan inte fanns tillgängliga.  

 

SFS har även i samband med remissarbetet inför SFS framtid försökt 

mejla och ringa till alla studentkårer. Alla studentkårer har även fått ett 

fysiskt brev med en hälsning från presidiet skickad till sig samt även 

inbjudan till SFS vårkonferens. SFS omställningsstöd har även 

kontaktat och besökt de flesta av SFS kårer, se avsnittet om detta för 

mer information.  

Medlemskonferenser 

Under verksamhetsåret anordnades flera arrangemang. 

Höstkonferensen utgick i enlighet med verksamhetsplanen för att 

istället bli den ESU-konferens som beskrivs under avsnittet 

Internationellt. Redogörelse av SFS fullmäktige finner du under 

avsnittet Organisation. Kårtidningsdag och informatörsdag anordnades 

inte av SFS centralt av prioriteringsskäl, eftersom det inte fanns 

möjlighet personalresursmässigt. 

Utbildningsdagar 

Utbildningsdagarna anordnades under 

hösten på Sånga Säby 

konferensanläggning utanför Stockholm, 

som har en miljömedveten inriktning. Som 

enligt verksamhetsplanen arrangerades de 

endast på hösten. De närvarande fick delta 

på seminarium och diskussioner med 

representanter från t.ex. Högskoleverket, 

SFQ (Sveriges förenade HBTQ-studenter), 

Arbetsgivaralliansen och DO.  Bland 

annat diskuterades aktuella högskolepolitiska frågor, högskolejuridik, 

inkluderande arbete, tillgänglighet, doktorander, SFS och arbetsrätt.  

 

Seminarium om SFS och studentinflytandets framtid 

Studentinflytandets vikt och betydelse för utbildningen i Sverige 

diskuterades den 6 november. SFS styrelse presenterade rapporten SFS 

framtid med organisatoriska lösningar på framtida utmaningar. 

Seminariet ägde rum den 6 november i SFS konferenslokaler och sändes 

även på SFS hemsida. Debatt skedde om vikten av ett fortsatt starkt 

studentinflytande med Mats Perstoft (riksdagsledamot MP) och Magnus 

Andersson (ordf. CUF), modererat av Barbro Hedvall. Statssekreterare 

Peter Honeth gav även  departementets syn på framtidens 

studentinflytande på nationell nivå. Se mer information under 

fokusfrågan Fortsatt starkt studentinflytande. 

Seminarium om Kvalitet, kunskap och konkurrenskraft 

När det reviderade kvalitetsmanifestet släpptes under våren skedde det 

genom ett seminarium, Kvalitet, kunskap och konkurrenskraft. 

Seminariet ägde rum i SFS konferenslokaler den 4 februari och debatten 

livesändes på SFS hemsida där det även var möjligt att ställa frågor till 

panelen under tiden. I seminariet deltog både riksdagspolitiker och 
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representanter för utbildningssektorn och Svenskt näringsliv. Se mer 

information under fokusfrågan Heltid är heltid. 

Vuxenstuderandekonferens  

Den 4 mars arrangerade SFS 

konferensen Forma framtiden i SFS 

konferenslokaler, över 40 

vuxenstuderande deltog i konferensen. 

Dessutom deltog två riksdagspolitiker 

som fick möjlighet att debattera frågan 

om inflytande för vuxenstuderande. 

Arrangemanget gick därmed bra och 

ytterligare en konferens är planerad till 

hösten 2010.  

SFS vårkonferens Omställning på egna villkor 

SFS vårkonferens med temat 

Omställning på egna villkor hölls den 29-

30 mars på Socialhögskolan i Stockholm i 

samarbete med Socialhögskolans 

studentkår i Stockholm. Cirka 80 

kåraktiva deltog i konferensen. 

Fyra delar täcktes in av konferensen: 

ekonomisk omställning, påverkan på 

lokal nivå, medlemsrekrytering och 

strategier för ideella organisationer med 

fokus på studentrörelsen. Seminarierna leddes av experter inom bland 

annat PR, organisationslära och juridik från PricewaterhouseCooper, 

Westander, medlemsrekrytering.se och Volunatius. Under många av 

passen skedde mycket interaktion mellan de deltagande och experterna. 

En paneldebatt om resurser till kvalitetssäkringen med representanter 

från flera av riksdagspartierna (alla var inbjudna men några kunde ej 

närvara) och SFS ordförande genomfördes också.  

SFS Sommarmingel 2010 

SFS anordnade ett sommarmingel i 

Stockholm den 30 juni 2010, den sista 

dagen med kårobligatoriet. Detta gav en 

möjlighet för kåraktiva, SFS nuvarande, 

blivande och tidigare aktiva samt 

nyckelpersoner inom sektorn, såsom 

Högskolekansler Flodström och 

Statssekreterare Honeth, möjlighet att 

nätverka. SFS nuvarande och blivande 

presidium höll även ett tal gällande 

kårobligatoriet och det kommande året. 

 

Seminariet Bättre grundutbildning, bättre välfärd 

SFS tillsammans med Högskolan på Gotland presenterade ett 

seminarium med högskolans grundutbildning i fokus under Almedalen 

2010. Seminariet ägde rum i juli men planerades och förbereddes till stor 

del under våren på verksamhetsåret 2009-2010, varvid det redovisas 
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även i denna verksamhetsberättelse. Seminariet presenterade en 

rapport om vikten att satsa på grundutbildningen för en bättre välfärd 

och innehöll en enkätundersökning bland landets rektorer. Rapporten 

presenterades av SFS ordförande 2009-2010 och i debatten efteråt deltog 

SFS ordförande 2010-2011 samt flera tunga namn såsom Sture Nordh 

(ordförande TCO), Pam Fredman (ordförande SUHF), Tobias Krantz 

(högskole- och forskningsminister) och Marie Granlund 

(utbildningspolitisk talesperson Socialdemokraterna).  

Övriga arrangemang 

När SFS bytte kanslilokaler under hösten hölls ett utflyttningsmingel 

för aktiva och tidigare aktiva för att ge möjlighet att träffas och 

diskutera SFS framtid. SFS hade även sitt traditionella glöggmingel 

innan jul. Under Almedalsveckan 2009 anordnade SFS frukost i 

Almedalsparken med SFQ och RFSL ungdom samt ett kvällsmingel 

(dessa arrangemang skedde även 2010) 

SFS-akademin  

SFS styrelse har under verksamhetsåret beslutat att SFS-akademin inte 

ska prioriteras. I och med att SFS är inne i en stor förändringsprocess 

fanns inte mycket personalresurser att lägga på SFS-akademin. Att 

SFS-akademin inte ska prioriteras i framtiden stärktes av 

medlemskårernas remissvar som inkom och låg till grund för rapporten 

som presenterades den 6:e november. I enlighet med verksamhetsplanen 

utfördes dock en del akademier under året. Alla tillfällen har 

utvärderats och omdömena ser överlag mycket positiva ut. Under året 

har samarbetet med Folkuniversitet fortsatt i enlighet med 

verksamhetsplanen. Samarbetet har inneburit att SFS fått medel för 

pedagogisk utveckling och för att kunna vidareutveckla konceptet SFS-

akademin.  

Interna nätverk 

SFS nätverk för självdefinierade kvinnor  

Under året hölls tre nätverksträffar i Linköping, Göteborg och 

Stockholm, i linje med fullmäktiges beslut att sprida träffarna över 

landet. En träff hölls under hösten och två på våren. Träffarna hade 

olika teman och vid vardera tillfälle bjöds föreläsare/inspiratörer in. 

Utöver de tre ordinarie träffarna hölls också en träff under SFS 

fullmäktige. Nätverksträffarna uppskattades mycket av deltagarna. 

SFS mångfaldsnätverk  

Under verksamhetsåret har mångfaldsnätverket tyvärr legat nere på 

grund av resursbrist. 
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Internationellt 

ESU 

Under året valde SFS styrelse att försöka utveckla det internationella 

arbetet, framförallt genom att förankra det tydligare i syrelsearbetet och 

i de styrdokument som presenterades och fastslogs vid fullmäktige i maj 

2010. En stor del av det internationella arbetet utgår ifrån ett gediget 

engagemang i European Students Union. SFS styrelse valde att utse en 

mindre arbetsgrupp bestående av 4 medlemmar ur styrelsen för att 

effektivisera arbetet och få ett tydligt ansvarsutkrävande samt en god 

möjlighet till bred förankring i den övriga styrelsen. Arbetet inleddes 

med att det var SFS tur att anordna 18th European Student Convention 

i Stockholm. Mer information om detta återfinns under följande rubrik. 

Efter konventet fokuserades mycket arbete på förberedelser inför ESU:s 

styrelsemöte i Krakow dit två styrelseledamöter åkte i november. 

Nästkommande ESU arrangemang som SFS deltog vid var den 

konferens som anordnades i anslutning till ministermötet i 

Budapest/Wien. Den sista stora aktiviteten som styrelsen deltog vid var 

ESU:s styrelsemöte i Madrid i maj dit två representanter sändes.  

 

I övrigt är det viktigt att påpeka att det internationella arbetet inte 

avstannade när inte någon i styrelsen var bortrest, utan det är ett 

ständigt fortgående engagemang. Mycket av arbetet går ut på att 

understödja ESU och andra ESU-medlemmar med material om svenska 

studenters situation för att kunna bilda opinion på det internationella 

planet. Men utöver det krävs det en hel del förberedelsearbete och att 

styrelseledamöterna är insatta i den internationella studentpolitiska 

diskursen för att SFS mål i verksamhetsplanen ska kunna uppfyllas. 

18th European Student Convention (ESC18) 

Som en del i ett roterande ansvar för att 

organisera European Students Unions 

stora konferenser var det under 2009 SFS 

tur att hålla i European Student 

Convention 18. Konferensen ersatte i 

enlighet med verksamhetsplanen SFS 

traditionella höstkonferens. 

Arrangemanget finansierades av det 

svenska ordförandeskapet i den 

Europeiska Unionen och SFS ansvarade 

tillstörsta del för det praktiska i 

sammanhanget samt representation 

under själva konferensen. I samarbete 

med Södertörns högskolas studentkår, 

SöderS, sköttes det praktiska på plats vid 

Södertörns högskola.  
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Temat för konferensen var 

Bolognaprocessen och hur de sociala 

dimensionerna av högre utbildning 

påverkas av implementeringen av 

processen. Flera seminarier och 

paneldebatter behandlade ett flertal 

ämnen kopplade till sociala aspekter av 

högre utbildning. Exempel på teman som 

avhandlades under konferensen är hur 

jämställdhet i högskolan kommer att se ut 

i framtiden och även hur kårer lokalt kan delta i eller utforma 

kampanjer för att nå uppsatta mål. En deklaration skrevs även 

benämnd Stockholm Students’ Declaration.  

 

Vidare var det glädjande att så många som 30 svenska deltagare från 

SFS medlemskårer fick chansen att diskutera högre utbildning i en 

internationell diskurs. Sammantaget besöktes konferensen av ca 130 

deltagare från hela Europa. Arrangemanget var mycket uppskattat och 

enligt utvärderingarna var det ett lyckat arrangemang.         

NOM 

SFS deltog vid två träffar för Nordiskt ordförandemöte 

(NOM) under året, varav en organiserades av SFS. 

NOM likt ESU använder sig av roterande 

ordförandeskap och det var under 2010 SFS tur att 

ansvara för att en konferens hölls i Sverige. Det bör 

poängteras att det fanns oklarheter i vems tur det var 

att arrangera NOM-mötet vilket gjorde att 

arrangemanget inte fanns med i verksamhetsplanen. 

SFS arrangerade mötet i alla fall med god hjälp av 

Filosofiska fakulteternas studentkår och Göteborgs 

universitet för att sänka kostnader och tidsåtgång. Det 

första mötet hölls i Litauen under oktober månad och 

SFS sände en styrelseledamot för deltagande. 

 

Mötet som SFS stod som värd för hölls i samarbete med Filosofiska 

fakulteternas studentkår i Göteborg under april månad. Ett 

huvudområde som diskuterades flitigt var studieavgifter i de nordiska 

länderna och hur den nordiska studentrörelsen fortsatt ska motarbeta 

implementeringen av studieavgifterna. Ett gemensamt statement skrevs 

för att verkligen poängtera enigheten i att strida mot införandet av 

avgifter. Vid mötet närvarade även en riksdagsledamot samt 

representanter från Göteborgs universitet för att ge sina synvinklar på 

ämnet.   
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Ministermöte i Budapest & Wien 

Vid det europeiska 

utbildningsministermötet organiserade 

ESU i vanlig ordning en konferens i 

direkt anslutning till huvudmötet för 

att kunna påverka så bra som möjligt. 

Ministermötet är ett viktigt 

lobbytillfälle med upprepade tillfällen 

att samtala med ministrar och 

inflytelserika personer.  ESU:s 

konferens gick av stapeln i Wien och 

SFS hade tre representanter på plats 

vars resor delvis finansierades externt. SFS ordförande deltog som SFS 

högste representant vid själva ministermötet och reste således från 

Budapest till Wien med den svenska ministerdelegationen. Vid mötet 

antog de 47 länder som nu deltar i Bolognaprocessen en deklaration och 

lanserade the European Higher Education Area (EHEA). I samband 

ministerkonferensen hölls the Second Bologna Policy Forum vilket efter 

diskussioner med länder från hela världen landade i the Vienna Bologna 

Policy Forum Statement. 
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Organisation 

Valberedningen  

Som en del i SFS reformeringsprocess diskuterades valberedningens 

framtida roll och funktion. Det alternativ som var mest omdebatterat 

var huruvida SFS skulle ha en styrelse som ska valberedas. SFS styrelse 

utsåg en arbetsgrupp som arbetade fram ett underlag till styrelsen för 

att se över rimligheten i att föreslå en valberedd styrelse. Förslag på 

konsekvensändringar av stadgan föreslogs sedan av styrelsen till SFS 

fullmäktige 2010 utifrån underlaget. 

SFS fullmäktige 

SFS fullmäktige, SFSFUM, hölls i Uppsala den 7-9 maj 2010. Mötet 

genomfördes enligt planerna. En ny verksamhetsplan togs fram och nya 

företrädare för organisationen valdes med god stämning och få 

konfliktfrågor. Lokala kommunpolitiker men även t.ex. minister Tobias 

Krantz, Högskoleverket och andra observatörer besökte mötet som 

samlade nästan 500 studentkårsaktiva i tre dagar. Även en delegat ur 

ESU:s Executive Committee deltog som observatör vid 

fullmäktigesammanträdet.  

 

Vidare har SFS-styrelse under verksamhetsåret arbetat aktivt med att 

finna vägar för att kostnadseffektivisera fullmäktige. Styrelsen har 

utifrån medlemmarnas önskemål uttryckta i remissvar arbetat fram 

förslag på förändringar för fullmäktiges framtida form. Det bör ses i 

skenet av att verksamhetsplanen önskade ett mer demokratiskt och 

inkluderande fullmäktige. I verksamhetsplanen önskades vidare att fler 

variabler än kön skulle tas fram för att mäta talartiden i plenum. 

Diskussioner om hur det skulle göras fördes i styrelsen, på kansliet och 

tillsammans med jämställdhetsbevakarna men på grund av tidsbrist och 

allmän resursbrist kunde idéerna inte bli verklighet till SFSFUM 2010. 

Det som däremot blev verklighet var att SFS styrelse arbetade med 

möjliga förändringar av fullmäktiges form och skrev ett PM till 

nästkommande styrelse med de idéer som uppkommit under 

diskussionerna. Dessutom fördes tankar in i både nästa verksamhetsplan 

samt SFS långsiktiga mål och strategier. 
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Medlemsrekrytering 

Att rekrytera nya medlemmar har varit av hög 

prioritet, samtidigt som presidiet och resten av 

styrelsen lagt mycket tid på att föra dialog 

med och besöka de befintliga medlemmarna 

inför SFS organisationsförändringar. Det har 

varit mycket nödvändigt då en stor del av 

kårerna övervägt utträde i sina omställningar 

inför kårobligatoriets avskaffande. Detta har 

gett en visst begränsat utrymme för 

medlemsrekryteringen men en hel del arbete har ändå utförts. SFS har 

försökt nå alla icke-medlemmar i remissarbetet inför SFS framtid och 

har även skickat fysiska och digitala brev om att SFS gärna för vill föra 

en dialog med dem. SFS presidium och styrelse har även besökt ett 

flertal icke-medlemmar. Nya sociala medier har gett många kåraktiva 

som inte tillhör medlemskårer en större insikt i vad SFS gör. SFS 

omställningsstöd har även riktat sig till icke-medlemmarna och flertalet 

icke-medlemmar har därmed fått god kontakt med SFS och även 

närvarat på SFS vårkonferens om omställning. SFS fick även en stor kår 

som ny medlem på SFSFUM 2010, Malmö studentkår. Därtill har 

intresse väckts hos ett flertal medlemmar som visat stort intresse för att 

fortsätta diskussionen under nästa verksamhetsår. 

SFS stadga 

Det omfattande arbetet inför SFS organisationsförändringar samt nya 

former på verksamhetsplan och budget samt Mål och strategier SFS 

2015 gjorde att styrelsen valde att nedprioritera arbetet med ett nytt 

stadgeförslag. Dock gjordes stora förändringar av stadgan och ett flertal 

korrigeringar i samband med arbetet, eftersom mandatfördelning, 

medlemsantal osv. ändrades för organisationen. 

Externa Finansieringsvägar  

Under året har två projektansökningar till Delegationen för jämställdhet 

i högskolan lämnats in. Vidare har en ansökan till 

utbildningsdepartementet lämnats in där SFS äskat pengar för att 

finansiera det internationella arbetet. Som tidigare nämnts fick SFS 

även ett ökat statsanslag med en miljon kronor efter diskussioner med 

utbildningsdepartementet. Nivån höjdes mer än fem gånger till 1 233 

000 kronor i ramanslag. 

 

Equalizer, SFS jämställdhetsturné  

SFS beviljades 1 560 307 kronor från Delegationen för jämställdhet i 

högskolan för projektet Equalizer, SFS jämställdhetsturné. 

 

En jämställd forskarutbildning – projektansökan Delegationen 

för jämställdhet i högskolan 
SFS i samarbete med SULF (Sveriges universitets lärarförbund) ansökte 

om projektmedel från Delegationen för jämställdhet i högskolan. 

Syftet var att driva ett projekt med fokus på jämställdhet och 

doktorander. SFS beviljades i slutet på verksamhetsåret 1 560 307 

kronor för projektet En jämställd forskarutbildning. 
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På Lika Villkor! – projektansökan Allmänna arvsfonden 

SFS har i samarbete med Sensus studieförbund arbetat om den 

ursprungliga ansökan som lämnades in till allmänna arvsfonden med 

titeln Inkludering som byggsten i framtida organisationer. Ansökan om  

projektmedel för projektet På Lika Villkor! är på väg att slutföras. 

Projektet riktar sig till studentkårer och enskilda funktionsnedsatta 

studenter och syftar till att skapa förutsättningar för inflytande och 

delaktighet. Projektet har en nationell ansats och SFS är projektägare.  

 

Teater Bemötande (arbetsnamn) – projektansökan Allmänna 

arvsfonden  

I samarbetet med SFQ (Sveriges förenade hbtq studenter) har SFS en 

projektidé som riktar sig till landets klientorienterade utbildningar och 

som syftar till att öka kunskapen om hbtq personers särskilda situation. 

Projektet har en nationell ansats och SFQ är projektägare.  

 

Internationellt arbete i den nationella studentrörelsen – SFS i 

Europa 

SFS har äskat pengar från utbildningsdepartementet för att stärka det 

internationella deltagandet och arbeta för att integrera det 

internationella arbetet i det nationella påverkansarbetet. Särskilt fokus 

riktas mot den studiesociala situationen och frågan om mobilitet.  

Ekonomi  
SFS ekonomi har under verksamhetsåret varit en viktig fråga att 

förhålla sig till och arbeta med. Det kommande avskaffandet av 

kårobligatoriet , en kommande minskning av medlemsintäkter och flera 

externa projekt har gjort året unikt på många sett ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Ekonomin är stabil och verksamhetsårets gav möjlighet att 

lägga en budget för SFSFUM 2010 med ett prognostiserat underskott för 

verksamhetsåret 2010/2011. Detta för att under verksamhetsåret 

2010/2011 ge möjlighet att hitta fler och större inkomstkällor, med ett 

någorlunda intakt kansli. Under året har också arbetet påbörjats med 

att se över interna rutiner och bygga upp strukturer för att göra det 

tydligt och transparent vilka kostnader som externa projekt finansierar. 

Det är ett arbete som måste fortsätta under kommande verksamhetsår 

och som går hand i hand med alla de förändringar SFS måste genomföra, 

då organisationen går från att ha en intäktskälla till att ha en 

differentierad finansiering.  

 

SFS resor och SFS serviceverksamhet är på väg mot likvidation. 

Förhoppningen var att detta skulle ske under verksamhetsåret men det 

kommer att verkställas först under 2010/2011.  Dessa är dotterbolag 

bildade för flera decennier sedan som inte bedrivit verksamhet sedan 

dess. Medlen kan sedan användas till internationell verksamhet i linje 

med deras stadgar. Något som det planeras att göras gällande den 

internationella verksamheten för 2010/2011.   

Personal 

Under verksamhetsåren på SFS kansli sker det för det mesta en 

förändring i personalstyrkan, och så även under detta verksamhetsår. 

Ny rekryteringar har skett för att kunna genomföra projekt där SFS 
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tilldelats medel. Förändringar i personalstyrkan har även skett på grund 

av föräldraledighet och att två av medarbetarna har valt att säga upp sig 

och gå  vidare till nya utmaningar. Kanslichef Stina Kimstrand var 

under verksamhetsåret föräldraledig och Sofia Karlsson vikarierade för 

henne. 

 

Följande personer har varit anställda på SFS kansli, under del av eller 

hela verksamhetsåret 2009/2010: 

 

Andreas Åsander  

Sara Jonsson   Linn Matic  

Petra Larsson   Mika Fogelberg  

Jonas Öhlmer   Sofia Karlsson  

Flemming Kristensen Sofia B Karlsson   

Frida Lundberg  Stina Kimstrand 

Henrik S Karlsson Theres Sysimetsä 

Flytt av kansliet 

I början av verksamhetsåret flyttade SFS från egna 

lokaler på Wollmar Yxkullsgatan till delade facilititeter 

på Klara Södra Kyrkogata. Lokalbytet innebär att SFS 

får närmare och dagligare kontakter med andra 

föreningar inom den ideella sektorn och på sikt lönar sig 

även lokalbytet mycket bra ekonomiskt. De nya 

lokalerna gör att SFS kan skapa en flexibilitet i 

lokalfrågan, dvs. lättare kan minska och öka antalet 

arbetsplatser beroende på hur många projekt och 

därmed anställda som organisationen har för tillfället. 

Dessutom har det blivit enklare för kåraktiva som 

besöker Stockholm att besöka kansliet. 

Kanslidagar  

Varje år anordnar kanslichefen 

kanslidagar. Det är planeringsdagar för 

hela SFS kansli, där arbetsmetoder och 

rutiner diskuteras och formas. Under 

verksamhetsåret har fokus legat på att 

utveckla och forma nya arbetssätt för att 

bli ännu bättre på påverkansarbete. SFS 

som organisation går mot att bli mer och 

mer spetsig i sitt påverkansarbete. Den 

inriktningen styr såklart kansliets 

organisering och ligger till grund för planeringen av årets arbete. 

Höstens planeringsdagar förlades på kurslokalen på Ekerö, Sånga Säby. 

Vårens kanslidagar hölls i de nya lokalerna på Klara Södra Kyrkogata 

och innehöll även gemensam kompetensutveckling för hela kansliet i 

kommunikations- och påverkansarbete.  
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SFS omställningsstöd  

SFS omställningstöd finansieras genom ett riktat anslag från 

utbildningsdepartementet. Detta anslag tilldelades SFS våren 2009 och 

togs huvudsakligen i bruk hösten 2009. Samordnaren för 

omställningsstöd har under verksamhetsåret fokuserat på personlig 

kontakt med kårerna och besök på plats. Detta pga. relativt lägre 

efterfrågan på standardiserat material men stora behov av personlig 

rådgivning. Under hösten togs kontakt med merparten av 

studentkårerna i landet, både medlemmar och icke-medlemmar. Även 

nationer och fakultetsföreningar erbjöd stöd. Under våren har löpande 

rådgivning skett. Främst har kontakt under våren hållits via e-post och 

telefon och färre besök har skett ute bland kårerna än under hösten. 

Möten har även hållits under verksamhetsåret med de lokala 

kårsamarbetsorganen GUS, GFS, LUS, AF, SSCO, Kuratorskonventet i 

Uppsala och SLUSS. 

 

Ett material rörande den finansiella situationen färdigställdes i början 

av våren och har använts som internt material och underlag lämnat till 

politiska beslutsfattare och myndigheter (diarienummer O111-1/0910). 

Vårkonferensen 2010 genomfördes i slutet av mars. Tema för 

konferensen var omställning, se mer information om den under avsnittet 

Medlemskonferenser. 

SFS Vux 

Utbildning i studerandeinflytande  

Under vintern och våren har SFS utåtriktade arbete mot 

vuxenutbildningarna varit i fokus. Ett antal besök har gjort kombinerat 

med föreläsningar för de studerande i helgrupp, samtal med 

studeranderåden och diskussion med rektorer och personal för att skapa 

bra förutsättningar för ett starkt studerandeinflytande. Gensvaret hos 

har ensidigt varit positivt från alla parter. 16 skolor har besökts. 

 
Intern organisering 

Utöver det utåtriktade arbetet sker även en planering för ett 

medlemskap samt en kontinuerlig kontakt med myndigheter och 

organisationer för att skapa bra samarbeten och ett engagemang för en 

organisering av vuxenstuderande. SFS har tagit fram dokument för att 

möjliggöra för SFS som organisation att även företräda och organisera 

vuxenstuderande. Detta har krävt ett omfattande internt arbete men 

har givit ett bra resultat. Detta arbete har fokuserat på hur den interna 

organisering måste förändras för att kunna inkludera vuxenstuderande 

som grupp.  

 

En översyn av fler möjligheter till finansiering har även gjorts 

verksamhetsåret. Det är viktigt att SFS Vux etablerar en långsiktig 

finansiering och stärker dialogen med de berörda myndigheterna som 

primärt finansierar verksamheten men även finner kompletterande 

alternativ.  
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Studerandestöd  

SFS Vux har i det utåtriktade arbetet informerat studeranderåden om 

att SFS svara på frågor från vuxenstuderande. Informationen har 

framförallt gällt frågor som rör inflytande. Den flesta frågor kommer via 

mejl men även enstaka tillfällen har studerande ringt till SFS kansli 

med frågor som rör deras privata studiesituation och SFS har kunnat 

vägleda dem.  

Kontaktsystem och medlemskap  

Under våren har ett kontaktsystem och ett medlemskap för 

studeranderåden börjat utvecklas. Medlemskapet kommer att lanseras i 

höst och det gäller även medlemsbrevet. Detta innebär utvecklandet av 

en hemsida som redan är påbörjat samt ett medlemsbrev till 

studeranderåd. SFS har även varit representerade på både ViS-

konferensen i Stockholm och på Folkbildningskonferensen i Nacka under 

våren. 

SFS 90 år 

SFS fyller 90 år under verksamhetsåret 2010/2011. SFS styrelse valde 

att prioritera ner arbetet med förberedelserna eftersom 

arbetsuppgifterna för organisationen var långt fler än tillgängliga 

resurser. Dock inleddes funderingar på tänkbara arrangemang samt en 

sondering av SFS gamla presidialers nätverk.  
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Verksamhetsberättelse för SFS 

doktorandkommitté 2009/2010  
 

SFS doktorandkommitté är organisationens särskilda organ för frågor 

rörande forskarutbildning och forskning. SFS fullmäktige utsåg vid sitt 

möte i Karlstad i maj 2009 följande nio personer att utgöra SFS 

doktorandkommitté, verksamhetsåret 2009/2010: 

 
Martin Dackling (tid. Persson)  Göteborgs univ. Ordförande  

Moa Ekbom     Uppsala universitet 1:a vice ordförande 

Rickard Jolsterå     Luleå tekniska univ. 2:a vice ordförande 

Odd Runevall     Kungliga tekniska högskolan 

Ing-Marie Ahl      Linköpings universitet 

Mélanie Thessèn Hedreul    Karolinska institutet 

Elisabeth Belgrano    Göteborgs universitet 

Jörgen Sparf     Mittuniversitetet 

Carl Nettelblad     Uppsala universitet 

 
Utöver de nio ledamöter som utsetts av SFS fullmäktige har doktorander 

vid varje lärosäte rätt att, i enlighet med SFS stadga, demokratiskt utse 

en representant till SFS doktorandkommitté. Som sådana 

lärosätesrepresentanter har följande personer verkar under hela eller 

delar av verksamhetsåret: 

 
Pär-Anders Söderström Uppsala universitet 

Marta Axner  Uppsala universitet 

Frida Svensson  Chalmers tekniska högskola 

Joakim Kalantari Chalmers tekniska högskola 

Anna Aminoff   Karolinska institutet 

Melissa Norström Karolinska institutet 

Carina Ortiz  Sveriges Lantbruksuniversitet 

Kristina Danilov  Stockholms universitet 

Jens Ekengren  Karlstads universitet 

 
Därtill har doktorandombud verksamma vid ett antal lärosäten 

medverkat vid ett eller flera möten: 

 
Bengt Stebler  Chalmers tekniska högskola 

Sam Edgecombe  Kalmar/Växjö 

Åsa M. Larsson  Stockholms universitet 

Per Löwdin  Uppsala universitet 

John Sten  Karolinska institutet 

Aleksandra Popovic Lunds universitet 

Monika Appel  Sveriges Lantbruksuniversitet 

Fredrik Häggström Kungliga tekniska högskolan 

 

SFS doktorandkommitté utser inom sig ett presidium. Presidiet har 

under verksamhetsåret utgjorts av Martin Dackling, Moa Ekbom och 

Rickard Jolsterå.  



  39 

Möten och arbetssätt 

SFS doktorandkommitté har hållit möte vid fem tillfällen under året, 

samt därtill konstituerat sig vid ett möte före verksamhetsåret inleddes. 

I likhet med tidigare verksamhetsår har SFS doktorand- kommitté haft 

ett långtgående samarbete med Sveriges Doktorandförening (SDF), 

vilket bland annat tagit sig uttryck i att SDF och SFS 

doktorandkommitté hållit gemensamma möten.  Möten har hållits 1 juni 

(konstituerande), 14 september, 3 december, 23 februari, 19 april samt 9 

juni. Vid samtliga mötestillfällen har även separata möten för respektive 

organisation hållits. Samtliga möten har hållits i Stockholm. 

Sammanträdena har generellt varit välbesökta med 15-20 

mötesdeltagare per möte och en stor del av mötena har ägnats åt 

diskussioner i mindre arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper har haft en 

flexibel sammansättning för att möjliggöra att lärosätesrepresentanter 

kan komma in under verksamhetsårets gång.  

 

Arbetet under verksamhetsåret 

organiserades runt tre arbetsgrupper, som 

var och en fokuserade på en av 

fokusfrågorna i SFS doktorandkommittés 

och Sveriges Doktorandförenings 

gemensamma verksamhetsplan. 

Representanter från SFS 

doktorandkommitté deltog i samtliga 

grupper och presidialerna deltog i en 

arbetsgrupp vardera. Mellan mötena har 

arbetsgrupperna haft kontakt via e-

postlistor. Arbetsgruppernas verksamhet diskuterades kontinuerligt vid 

samtliga möten. Vid aprilmötet diskuterades även arbetsformerna 

generellt, vilket resulterade i ett antal förslag på förbättringar inför det 

fortsatta arbetet in emot verksamhetsåret 2010/2011. 

 

Ett nytt initiativ för året var inbjudna gäster till de 

gemensamma mötena. Till mötet den 14 september 

inbjöds Helen Dryler, utredare vid Högskoleverket, för 

att presentera rapporten ”Utländska doktorander i 

svensk forskarutbildning”. Vid mötet 19 april deltog 

Per Westman, handläggare på Högskoleverket, för att 

berätta om examensrättsprövningarna för ”områden på 

forskarnivå”. Till sista mötet den 9 juni kom den då 

nyligen avgångne universitetskanslern Anders 

Flodström för att diskutera forskarutbildningens 

framtid och utmaningar. Gästerna gav upphov till 

intressanta diskussioner och var ett uppskattat inslag 

på mötena.  

 

Utöver arbetsgrupperna har den direkta ledningen av SFS 

doktorandkommittés verksamhet i huvudsak skett genom presidiet. 

Doktorandkommitténs ordförande har haft kontinuerlig kontakt med 

ordföranden för Sveriges Doktorandförening, för att bedriva ett effektivt 

arbete. Presidierna har planerat och förberett möten, följt och deltagit i 

den nationella debatten och i övrigt verkat som doktorandernas 
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nationella företrädare. Vid ordförandes förfall har vice ordförande 

representerat doktorandkommittén externt. Moa Ekbom deltog på 

SUHF:s konferens i oktober och Rikard Jolsterå deltog i en panel vid 

TCO:s utbildningskonferens i april. 

Internt arbete 

Doktorandkommittén har sedan något år en mer självständig roll inom 

SFS än tidigare, vilket innebär att doktorandkommittén företräder SFS 

externt i frågor rörande forskarutbildning och forskning. För att 

säkerställa att SFS externa arbete samordnas effektivt har 

doktorandkommitténs ordförande under året kontinuerligt haft kontakt 

med SFS presidium och även deltagit vid några av styrelsens 

sammanträden. 

 

Doktorandkommittén har under 

verksamhetsåret deltagit aktivt i 

diskussionerna om SFS förändringar 

och omorganisering. En särskild 

arbetsgrupp (förutom presidiet även 

bestående av Odd Runevall och Carl 

Nettelblad) utsågs för att ta fram ett 

internt remissvar, inför 6 

novemberrapporten. Under våren höll 

doktorandkommitténs ordförande 

kontakt med SFS ordförande för att kontinuerligt följa frågans 

utveckling.  

 

Under året har doktorandkommittén deltagit i internationellt arbete 

med doktorandfrågor. Arbetet har huvudsakligen skett genom Eurodoc, 

dit SFS doktorandkommitté utser svenska delegater. Till Eurodocs 

årsmöte 2010 utsågs Ing-Marie Ahl och Pär-Anders Söderström till 

svenska delegater. Sedan Ing-Marie valts till vice ordförande i Eurodocs 

styrelse inträdde Melissa Norström som delegat jämte Pär-Anders. 

Bland de internationella arrangemangen under året kan nämnas att 

doktorandkommittén ordnade ett seminarium (Doctoral candidates –the 

link between academia and industry) i anslutning till den internationella 

forsknings- och utbildningskonferensen The Knowledge Triangle, som 

hölls i Göteborg i augusti 2009 under Sveriges ordförandeskap i EU. 

 

Under året har doktorandkommittén arbetat för förbättrade rutiner 

inom SFS kansli ifråga om doktorandkommitténs verksamhetsområden. 

Arbetet resulterade bland annat i nya rutiner för diarieföring, 

remisshantering och nominering av externa representanter. 

Konsekvensen av de senare förändringarna medför att 

doktorandkommittén själva under året fattat beslut om vid 

nomineringar av doktorandrepresentanter samt vid remissvar för 

forskarutbildnings- och forskningsfrågor. I nomineringsfrågor beslöt 

doktorandkommittén nominera följande doktorander till uppdrag.  
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Arbetsgrupp för framtagande av instruktioner, examensprövning 

för forskarnivå (Högskoleverket) 

Sepideh Olausson, doktorand vid Högskolan i Borås 

 

Referensgrupp för kvalitetsutvärderingssystemet 

(Högskoleverket) 

Martin Dackling, doktorand vid Göteborgs universitet 

 

Arbetsgrupp för framtagande av principer rörande etik i 

samband med forskningsbidrag (SUHF) 

Peter Modin, doktorand vid Kungliga tekniska högskolan 

 

Arbetsgrupp för NQF (SFS) 

Kristina Danilov, doktorand vid Stockholms universitet 

Doktorandkommitténs verksamhetsplan 

Doktorandkommitténs verksamhetsplan innehöll tre fokusfrågor – 

anställning för alla doktorander, stärkt forskarutbildningsbevakning, 

samt kreativitet och kvalitet i forskarutbildningen. Vid mötet 1 juni 

bildades tre arbetsgrupper för att arbeta med frågorna och därutöver har 

presidierna för SFS doktorandkommitté och Sveriges Doktorandförening 

följt upp hur frågorna utvecklas. 

 

Anställning för alla doktorander 

Fokusfrågan om anställning för alla doktorander har varit prioriterad 

under flera år och det går nu att se effekter av detta påverkansarbete. 

Under året har frågan behandlats på ett flertal sätt, varav några särskilt 

bör nämnas. 

 
 SFS doktorandkommitté och Sveriges Doktorandförening har i ett 

antal debattartiklar (se nedan) under året pekat på betydelsen av att 

doktorander ska vara anställda under hela sin utbildning.  

 

 SFS gamla argumentationsskrift om doktorandanställning har 

uppdaterats.  

 

 I den nationella debatten om autonomireformen har vi framhävt 

betydelsen av att doktoranderna anställs. I samband med att 

högskoleförordningen reviderades framförde vi även att ett bibehållet 

utbildningsbidrag inte går i linje med den ökade autonomin och att 

utbildningsbidraget därför bör avskaffas. 

 

 I samband med Högskoleverkets prövningar av examensrätt på 

forskarnivå inom så kallade ”områden” tog SFS doktorandkommitté 

fram en guide till studentkårerna vid de sökande lärosätena, vari 

behovet av doktorandanställningar poängterades.  

 

 I samarbete med arbetsgruppen om stärkt 

forskarutbildningsbevakning (se nedan) skickades en enkät till 

lärosätena rörande hur diskussionerna om doktorandfinansiering ser 

ut vid respektive lärosäte. Materialet planeras vara sammanställt 

hösten 2010. 
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 I det jämställdhetsprojekt som i juni erhöll stöd från delegationen för 

jämställdhet i högskolan (se nedan) poängterade vi 

doktorandanställningens betydelse för att skapa en mer jämställd 

forskarutbildning.   

 

En stärkt forskarutbildningsbevakning 

Fokusfrågan om stärkt forskarutbildningsbevakning tog i första hand 

avstamp i det avskaffade kårobligatoriet och behovet av en stärkt 

nationell forskarutbildningsbevakning, men innehöll därtill även 

bevakning av autonomipropositionen. Den arbetsgrupp som särskilt 

arbetade med dessa frågor valde först att undersöka möjligheten till att 

stärka den nationella forskarutbildningsbevakningen ekonomiskt genom 

externt stöd. Under vintern fördes samtal med Riksbankens 

Jubileumsfond och Vetenskapsrådet, som dock inte ledde till att någon 

av dessa ansåg sig kunna stödja verksamheten. Under försommaren 

2010 togs även kontakter med Vinnova, som ställde sig mer positiv till 

ett framtida samarbete. Ett alternativ som diskuterades vid det 

gemensamma mötet 9 juni 2010 var att i samarbete med Vinnova arbeta 

vidare med frågan om kreativitet i forskarutbildningen (se nedan). 

Frågan ska följas upp under hösten 2010.  

 

Under verksamhetsåret har finansieringsläget för doktorandombuden 

kontinuerligt följts upp, bland annat utifrån en enkät som SFS 

doktorandkommitté genomförde våren 2009. Det ansågs inte påkallat att 

göra särskilda insatser för att stödja de studentkårer som 

omorganiserade sin verksamhet med förslag på hur doktorander kan 

organiseras inom studentkåren. Under hösten 2010 visade det sig dock 

att Utbildningsdepartementet planerade att fördela statsbidraget till 

studentkårerna enbart efter antalet helårsprestationer på grund- och 

avancerad nivå, varvid studentkårerna inte skulle få statsbidrag för sin 

forskarutbildningsverksamhet. Doktorandkommittén hade vid flera 

tillfällen under hösten kontakt med Utbildningsdepartementet i frågan 

för att hitta en fördelningsmodell som även tog hänsyn till doktorander. 

Påverkansarbetet lyckades och vid fördelning av statsbidraget från 1 juli 

2010 görs fördelningen utefter helårsprestationer på såväl grund- och 

avancerad nivå som forskarnivå. I maj visade det sig att några kårer vid 

ett lärosäte – Linköpings universitet – i samband med kårobligatoriets 

avskaffande gjort tolkningen att de inte längre behövde bedriva 

verksamhet för doktorander. Frågan ska följas upp under hösten 2010. 

 

Under verksamhetsåret bevakades arbetet med autonomipropositionen. 

SFS fick i flera omgångar möjlighet att lämna synpunkter på reformen, 

dels på själva propositionen och dels på de föreslagna förändringarna i 

högskoleförordningen. Doktorandkommittén arbetade tillsammans med 

Sveriges Doktorandförening fram remissvar för de delar som rörde 

forskarutbildning. Synpunkterna gav avtryck i remissvaren från både 

SFS och SULF. SFS remissvar omnämndes även i propositionen ifråga 

om vissa detaljregler rörande doktoranders rättssäkerhet, där 

regeringen delade SFS åsikter. Den beslutade avregleringen av 

fakultetsnämnderna kan få stor betydelse för forskarutbildningen då 
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denna traditionellt varit organisatoriskt förlagd som ett av 

fakultetsnämndernas främsta ansvarsområden.  

 

Inom fokusfrågan skrevs även ansökan till ett jämställdhetsprojekt (se 

nedan). Då ansökan beviljades medför detta att målet med en stärkt 

nationell forskarutbildningsbevakning kan nås under kommande 

verksamhetsår.  

 

Kvalitet och kreativitet i forskarutbildningen 

Denna fokusfråga satte fokus på kreativitetens roll för en lyckad 

forskarutbildning och på olika kvalitetsaspekter av forskarutbildningen. 

Temat var brett formulerat och ledde till omfattande 

kvalitetsdiskussioner inom arbetsgruppen. En tidig idé var att försöka 

skapa en inspirationsskrift med spridning av goda exempel på hur 

kreativitet kan främjas i forskarutbildningen. Arbetsgruppen gjorde en 

nationell efterlysning efter goda exempel, men fick dessvärre inte in 

tillräckligt många exempel för att kunna fullfölja idén under 

innevarande verksamhetsår. Frågan ska därför fortsätta behandlas även 

under kommande verksamhetsår. En möjlighet som diskuterades mot 

slutet av verksamhetsåret var att involvera en extern part i arbetet och 

en möjlig sådan samarbetspartner skulle kunna vara Vinnova. Under 

året medverkade doktorandkommittén i den nationella debatten rörande 

temat kreativitet och bland annat deltog Moa Ekbom i konferensen 

Kreativitet och kvalitet i forskningen, som arrangerades av Kungliga 

vetenskapsakademin (KVA).  

Projektet ”En jämställd forskarutbildning” 

Vid delegationen för jämställdhet i högskolans (DJ) andra utlysning av 

medel prioriterades våren 2010 ansökningar rörande 

forskarutbildning/doktorander. Presidierna diskuterade möjligheten att 

skapa en gemensam ansökan med fokus på jämställdhetsproblem inom 

forskarutbildningen. Projektidén presenterades vid mötet 23 februari 

och såväl SFS doktorandkommitté som Sveriges Doktorand- förening 

lämnade klartecken till presidierna att gå vidare med ansökan. 

Projektidén förankrades även centralt inom SULF och i SFS styrelse. Då 

projektet innehållsmässigt låg nära SFS befintliga projekt Equalizer 

blev SFS huvudsökande och SULF medsökande. I slutet av maj kom det 

glada beskedet att DJ beviljat ansökan. Projektet beräknas dra igång 

med en heltidsanställd projektledare från oktober 2010. 

Kontakter och media 

SFS doktorandkommitté har under året stärkt sin ställning som 

nationell samtalspart för frågor rörande doktorander, forskarutbildning 

och forskning, vilket i förlängningen stärkt SFS ställning som 

påverkansorganisation och satt starkare fokus på särskilt 

forskarutbildningsfrågor. Kontakter och diskussioner har under året 

förts med bland annat utbildningsutskottets ledamöter, Högskoleverket, 

SUHF, SULF, föreningen Vetenskap & Allmänhet, Riksbankens 

Jubileumsfond, Vetenskapsrådet, Vinnova, TCO, fackförbundet ST och 

Studentbostadsföretagen.  
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Doktorandkommittén har aktivt deltagit i den nationella debatten. Ett 

axplock av artiklar följer. 

 
Nummer 10-11/09, Universitetsläraren, debattartikel: ”Vem ska stödja 

doktoranderna?”, Martin Persson, Lars Abrahamsson (SDF) 

 

21/7-09. Uppsala Nya Tidning, debattartikel: ”Doktorander utan trygghet”, Lars 

Abrahamsson (SDF), Martin Persson och Rikard Lingström (2:e vice ordförande 

SULF) 

 

29/7-09. Uppsala Nya Tidning, motreplik: ”Utan tryggad försörjning förlorar vi 

forskarbegåvningar”, Lars Abrahamsson (SDF), Martin Persson och Rikard 

Lingström (2:e vice ordförande SULF) 

 

28/9-09. Sydsvenskan, debattartikel: ”Avtal gör utländska doktorander 

rättslösa”, Lars Abrahamsson (SDF), Martin Persson och Rikard Lingström (2:e 

vice ordförande SULF) 

 

9/12-09. SFS pressmeddelande, ”Stoppa särbehandlingen av utländska 

doktorander”, Martin Dackling, Lars Abrahamsson (SDF) 

 

14/12-09. The Local, intervjuer: ”Sweden treats foreign researchers unfairly”, 

Martin Dackling, Lars Abrahamsson (SDF) 

 

4/1-10. The Local, debattartikel: ”Stop discrimination of foreign doctoral 

candidates”, Lars Abrahamsson (SDF), Martin Dackling 

 

8/2-10. Östgötacorresponden, debattartikel, ”Dåliga villkor för utländska 

doktorander”, Martin Dackling, Lars Abrahamsson (SDF) 

 

Nummer 3/10, Universitetslärare, replik, ”Svar till Mats Alvesson: Varför kasta 

ut barnet med badvattnet?”, Lars Abrahamsson (SDF), Martin Dackling 

 

9/3-10, Västerbottenskuriren, debattartikel, ”Doktoranders rättssäkerhet hotas”, 

Martin Dackling, Lars Abrahamsson (SDF) 

 
Nummer 6/10, Universitetsläraren, slutreplik, ”Fallenhet och arbetsmoral 

viktigare än kunnande och utbildning?”, Martin Dackling, Lars Abrahamsson 

(SDF) 

 

Nummer 6/10, Universitetsläraren, gästkrönika, ”Doktorandernas karriär 

behöver tydliggöras”, Martin Dackling 
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Bilaga 1 
 

Under verksamhetsåret 09/10 har SFS mottagit 34 remisser. Kansliet har svarat 

på 19 remisser, styrelsens remissgrupp på 4 och SFS-DK på 2.  

 

 

Fritid på egna villkor (SOU 2009:29) PT2-1/0910 

Produktsäkerhet vid offentliga tjänster (Ds 2009:16) PJ2-1/0910 

Klinisk forskning - Ett lyft för sjukvården (SOU 2009:43) PF2-1/0910 

Ett användbart och tillgängligt försvar PF2-2/0910 

SACO Studentråds visionsprogram PA2-1/0910 

Redovisning av betyg på svenska lärosäten i enlighet med ECTS PU2-1/0910 

Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet PU2-2/0910 

Totalförsvarsplikt och frivillighet (SOU PA2-2/0910 

Förslag till ändring av föreskrifter om beviljning av studiemedel PT2-2/0910 

Moderniserade skatteregler för ideell sektor (SOU 2009:65) PJ2-2/0910 

Rätt till gymnasial vuxenutbildning PU2-3/0910 

Ändring av CSN:s föreskrifter om allmänna råd PT2-3/0910 

Ändring av föreskrifter om studiemedel PT2-4/0910 

Ändring av föreskrifter om studiehjälp och studiemedel PT2-5/0910 

Förslag till bestämmelse om interimistiska beslut PT2-6/0910 

Uppsägning av studielån till omedelbar betalning PT2-7/0910 

Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag - överväganden och 

förslag (Ds 2009:60 PT2-8/0910 

Förändringar om närradio enligt radio- och TV-lagen PA2-3/0910 

Globaliseringsrådets slutrapport PU2-5/0910 

Förslag till förändringar i högskoleförordningen PU2-4/0910 

Remiss av Högskoleverkets rapport Allvarlig brottslighet som hinder att 

genomgå högskoleutbildning PU2-6/0910 

Förslag till ökad organisatorisk frihet för statliga universitet och 

högskolor mm PU2-11/0910 

Mervärdesskatt för den ideella sektorn mm PJ2-3/0910 

Urval till högskoleutbildning med hänsyn till kön PU2-12/0910 

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning för 

ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar 

förenklat årsbokslut  PJ2-4/0910 

PM om förslag till lagändringar med anledning av Europaparlamentets 

[…] sociala trygghetssystem och ikraftträdandet av Lissabonfördraget 

(S2010/3121/SF) PT2-11/0910 

Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd om beviljning av 

studiemedel (2010-119-1425) PT2-12/0910 

CSN ändrade fastställda tider för studier utomlands (Polen, Spanien, 

Nederländerna) PT2-14/0910 

Legitimation för lärare och förskolelärare , komplettering PU2-10/0910 

Konsekvensutredning med anledning av ändrade föreskrifter 

om studieresultatsprövning, uppsägning av lån m.m. (2010-119-

4084) PT2-13/0910 

Förordningsändringar HF PU2-13/0910 

Promemoria angående Utökade möjligheter att meddela kompletterande 

bestämmelser om ändrade betalningsvillkor och sammanläggning PT2-10/0910 
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Några exempel på remisser SFS svarat på och given effekt 

 
En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor 

 

SFS omskrivs många gånger i propositionen. Regeringen håller i vissa 

fall inte med SFS: ”I motsats till bl.a. SFS och TCO anser regeringen inte att 

denna möjlighet riskerar att påverka studentinflytandet negativt. Som just 

nämnts bör möjligheten att ha färre än tre studentrepresentanter i grupper som 

omfattas av det ovan föreslagna kompetenskravet endast finnas i de fall då det 

motiveras av att gruppen är liten och tre studenter skulle utgöra en 

oproportionerligt stor del av det totala antalet ledamöter.” Ett förtydligande i 

propositionen om hur tolkningen ska göras är dock ändå till SFS fördel. 

 
”Högskoleverket, Överklagandenämnden för högskolan, Karlstads universitet och 

Sveriges förenade studentkårer är några av de instanser som är negativa eller 

tveksamma till förslaget. De anser bl.a. att jämförbarheten och mobiliteten 

påverkas negativt. Högskoleverket menar att bindande föreskrifter är 

nödvändiga för att studenterna ska kunna ta till vara sina rättigheter. 

Högskoleverket påpekar också att om förslagen i promemorian genomförs 

kommer verkets tillsynsverksamhet försvåras och studenternas rättssäkerhet 

att försämras. Regeringen anser att de synpunkter som har framkommit är 

värdefulla och kommer därför i det fortsatta beredningsarbetet att överväga hur 

bestämmelserna om kurs- och utbildningsplanerna bör se ut.” 

 
”Några instanser, t.ex. Högskoleverket, Överklagandenämnden för högskolan 

och SFS, lyfter fram frågor om vilka konsekvenser som förslaget kan få för 

forskarutbildningen. Det gäller bl.a. var ansvaret för forskarutbildningen ska 

förläggas om regleringen av fakultetsnämnder upphör. Fakultetsnämnden har i 

dag ett utpekat ansvar för vissa frågor som anges förutom i högskolelagen i bl.a. 

högskoleförordningen, exempelvis vad gäller utbildning på forskarnivå och vissa 

frågor som rör anställningar. Överklagandenämnden för högskolan och SFS 

påtalar i sina yttranden att förslagen kan få konsekvenser för utbildning på 

forskarnivå ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Regeringen delar 

remissinstansernas uppfattning om vikten av att värna studenters 

rättssäkerhet. Det bör göras en översyn av de bestämmelser i 

högskoleförordningen och andra förordningar som ansluter till högskolelagen 

som behandlar uppgifter som fakultetsnämnder och särskilda organ har i dag, 

bl.a. vad gäller ansvaret för utbildning på forskarnivå.”  

 

Mervärdesskatt för den ideella sektorn 
 

En svår och komplex remiss som inte kunde prioriteras högt utifrån 

verksamhetsplanen men ändå besvarades. Att SFS svarat på remissen (och 

pratat med departementet om den) kan ha bidragit till att vi blev inbjudna på 

hearing med finansminister Anders Borg. Samtidigt är våra möjligheter små att 

bli så insatta i frågan att SFS själva kan komma med lösningsförslag. 

 

Urval till högskoleutbildning med hänsyn till kön 
 

Regleringen i diskrimineringslagen får förhoppningsvis stå kvar även om rätten 

att göra positivt urval försvann i Högskoleförordningen. När remissen kom om 

att de ville ta bort rätten till urval på grund av kön fanns det inte särskilt stort 

utrymme att påverka. SFS blev dock insatta i frågan och talade med DO. SFS 

var bestämda på punkten att viss rätt att göra positivt urval ska stå kvar i 

diskrimineringslagen. 
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Konsekvensutredning med anledning av ändrade föreskrifter om 

studieresultatsprövning, uppsägning av lån m.m. 

 
Ett exempel på en sådan remiss där SFS var för sent ute för att starkt kunna 

påverka något eftersom frågan inte kunde beredas med SFS nuvarande resurser 

och valda fokusfrågor. SFS har tidigare svarat på SOU:n ”Stärkt stöd för 

studier”. Propositionen tog dock inte hänsyn till flera bra förslag från SOU:n  

och om SFS skulle påverkat skulle vi gjort det innan propositionen togs i 

riksdagen. Nu har CSN propositionen att utgå ifrån och möjligheterna att 

påverka deras tolkning av propositionen är rätt små. SFS har dock arbetat med 

påverkan gällande vissa delar via media för att påvisa problemen för 

politikerna. 
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