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Inledning 
 

Verksamhetsåret 2010/2011 var historiskt. Sveriges förenade 

studentkårers första verksamhetsår efter kårobligatoriets avskaffande. 

Samtidigt var det valår och det arbete som inletts med SFS valkampanj 

skulle nu fortsätta och öka i intensitet. Vad hade vi gett oss in på 

egentligen? Året har vidare präglats av att verksamheten haft fler 

projekt, en mer slimmad organisation och färre resurser. Trots detta 

lyckades vi under året att fortsätta profilera SFS som den nationella 

studentrösten. Något som vi fick kvitto på genom att den mest aktuella 

frågan i valrörelsen inom utbildningspolitiken var kvalitet i den högre 

utbildningen. Något vi också fick kvitto på genom att medlemsantalet 

ökade och vi fick välkomna fyra nya medlemskårer till organisationen. 

Hur SFS kommer att se ut i framtiden vet vi inte än på flera år, men det 

började bra och det finns tillförsikt inför framtiden om SFS fortsätter 

den inslagna banan med fullt fokus på påverkan. Vi har haft ett 

fantastiskt år, tack till styrelsen, kansliet, alla fantastiska medlemmar 

och alla vi träffat under året! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beatrice Högå      Elisabeth Gehrke  

Ordförande 2010/2011  Vice ordförande 2010/2011 
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Sveriges förenade studentkårers styrelse 

2010/2011 
 

SFS styrelse bestod under verksamhetsåret av 15 ledamöter, varav två 

presidialer. Under året valde en ledamot att avsäga sig sitt uppdrag 

innan mandatperiodens slut, posten fylldes av en ersättare i enlighet 

med fullmäktiges val. 

 

Följande personer satt i SFS styrelse 2010/2011 

 

Sara Bergqvist   Ledamot (januari 2011 – juni 2011)  

Caroline Boström Ledamot 

Jonas Boström  Ledamot 

Märtha Byfors  Ledamot 

Elisabeth Gehrke Vice ordförande 

Beatrice Högå  Ordförande  

Thomas Larsson  Ledamot 

Jouni Liimatainen Ledamot (juli 2010 – januari 2011) 

Erika Moberg   Ledamot 

Matilda Nilsson  Ledamot 

Robin Nordström Ledamot 

Emil Paulsrud  Ledamot 

Sabine Pettersson Ledamot  

Marija Söder  Ledamot 

Daniel Vik  Ledamot 

Arvid Vikman  Ledamot  

 

 

Styrelsen hade sitt konstituerande möte i juni 2010, och sedan totalt tio 

möten under verksamhetsåret varav två av dessa avhölls via Adobe 

Connect. Denna verksamhetsberättelse fastställdes vid ett distansmöte 

via Adobe Connect den 8 oktober 2011. 

 

Arbetsgrupper 

 

Under året valde styrelsen att arbeta i arbetsgrupper för att kunna 

uppfylla delar av verksamhetsplanen. Styrelsen inrättade arbetsgrupper 

för följande områden: internationellt, rutin för medlemmar som förlorar 

kårstatus, nätverk, revidering av SFS vision, distansmöten, SFSFUM, 

remisser och stiftelse. 
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En utbildning i världsklass  
 

Fokus i årets verksamhetsplan var att fortsatt arbeta med frågan om 

kvalitet i högskolan, inte minst under valkampanjen på hösten. Arbetet 

med övriga delar kom inte igång vid verksamhetsårets start, något som 

är naturligt då valkampanjen fullföljdes och ett intensivt arbete bedrevs 

fram till valdagen. Den röda tråden under året har varit kvalitetsfrågan 

och senare mot våren också socialförsäkringarna med anledning av det 

uppdrag som SFS lyckades få inom ramen för den parlamentariska 

utredningen. 

 

Kvalitetshöjande resursreform  

 

Under verksamhetsåret har SFS arbetat för en kvalitetshöjande 

resursreform inom högskolan med en successiv ökning av resurserna till 

den högre utbildningen. Under 2010 fortsatte arbetet med 

valkampanjen, som initierades verksamhet året innan, fram till valet. 

Bland annat med ett stort seminarium i Almedalen där SFS rapport 

”Bättre grundutbildning. Bättre välfärd.” lanserades. För att engagera 

kårerna lokalt i kampanjarbetet genomfördes ”Bästa valstugebilden” där 

medlemmarna skulle träffa sina lokala politiker och diskutera högre 

utbildning, fotas tillsammans med dem och publicera. I valkampanjen så 

var frågan om kvalitet i den högre utbildningen i fokus, det märktes att 

arbetet bar frukt. Även om inte löftena om resurser var så höga som vi 

hade velat så kom frågan upp på agendan och det är en vinst i sig. 

 

 Bea & Liz i Almedalen 

 

SFS deltog under året i flertalet debatter och arrangemang med fokus på 

kvalitet i den högre utbildningen bland annat konferensen NU 2010 med 

ett eget seminarium samt deltagande i plenum och Högskoleverkets 

konferens i Malmö i mars under flera programpunkter. SFS deltog också 

och kommenterade när TCO släppte sin rapport om lärarledd tid. 

Förutom debatt i media och en ständig fokus på kvalitetsfrågan vid 

intervjuer och möten, så skickades också en julhälsning till Anders Borg 

med en önskan om mer resurser till högre utbildning vilket fick medial 

uppmärksamhet i några lokaltidningar runtom i landet. Jan Björklund 

fick också en födelsedagshälsning under våren där SFS skänkte 

skolmaterial via Unicef och påtalade att alla har rätt till en god 

utbildning. 
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Reformerna i höstbudgeten låg till grund för SFS påverkansarbete under 

resterande verksamhetsår. Under slutet av våren påbörjades arbete med 

att uppdatera SFS underlagsmaterial ”Bättre grundutbildning – bättre 

välfärd”.  

 

Ökat statsanslag till kårerna  

 

Frågan om kårernas situation efter kårobligatoriet var högt på 

dagordningen. Medier och andra var tidigt ute och undrade hur det hade 

gått för kårerna efter den 1 juli. Under hösten stod det klart att 

variationen bland kårerna var den stora frågan, att problem och 

framgångar var kårspecifika. Samtidigt stod det klart att det inte fanns 

så mycket underlag efter så kort tid. Vid möten med politiker och 

statssekreterare så lyftes denna fråga kontinuerligt, dock var en ökning 

av statsanslaget inte aktuellt under året från politiskt håll, inte minst 

då effekterna av avskaffandet inte kunde determineras. 

 

SFS förde en dialog med HSV under året och lyfte önskemål om en mer 

genomgripande uppföljning. Detta lades också fram i propositionen till 

SFSFUM inför kommande års verksamhetsplan. Vidare så lyftes frågan 

på SUHF:s förbundsförsamling på hösten 2010 och SFS lyckades där få 

in ett avsnitt i deras verksamhetsplan om att arbeta med frågan om 

studentinflytande.  

 

SFS genomförde i december en undersökning där samtliga 

medlemskårer intervjuades om hur deras verksamhet förändrats efter 

kårobligatoriets avskaffande. Undersökningen sammanfattades i 

rapporten Studentinflytandet – En kvalitetsaspekt i fara (PU1-2/1011). 

Rapporten visade att ett ökat statsanslag till kårerna är nödvändigt för 

ett oberoende och välfungerande studentinflytande. Rapporten 

presenterades på ett seminarium under Högskoleverkets konferens i 

mars och utgjorde underlag för diskussion. Arbetet under året kom att 

bli en grund för fortsatt arbete, att få till stånd reformer under året var 

inte möjligt. 

 

Inkludera eftersatta grupper i frågan om kvalitet  

 

Under SFS medlemsmöte i november bjöds HSV in för att presentera sin 

Eurostudentrapport om studenters psykiska ohälsa. SFS har deltagit i 

närverksmöten med Include med fokus på breddad rekrytering. SFS 

deltog i den nationella jämställdhetskonferensen i Karlstad i november 

och har drivit två jämställdhetsprojekt under verksamhetsåret. SFS 

stöttade SFQ i arbetet med en rapport om Likabehandlingsplaner på 

lärosätena. I alla dessa samarbeten och arrangemang har frågorna 

kopplats till frågan om kvalitet i utbildningen. Den 

socialförsäkringsutredning som SFS gjorde under våren 2011 har också 

lyft kvalitetsaspekten. Vidare så togs en kontakt med och ett möte 

avhölls med Nitus styrelse, ett nätverk för lärcentrum i Sverige, för att 

diskutera distansstudenternas situation. Mötet mynnade inte i något 

konkret samarbete under året, men frågan om distansstudenters 
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medlemskap i studentkårerna lyftes.  

 

Studieavgifter  

 

Under verksamhetsåret har SFS aktivt kritiserat införandet av 

studieavgifter för utländska studenter. Utvecklingen har övervakats och 

frågan om stipendier, konkurrenskraft och kunskapsbortfall har varit 

frågor som SFS har diskuterat i framförallt media och i möte med 

politiker kopplat till studieavgifter. Debatt fördes med Tobias Krantz på 

Newsmill i frågan och tillsammans med fackliga representanter skrevs 

en debattartikel i HSV:s Nyheter&Debatt. Utöver detta så har ett par 

internationella intervjuer genomförts samt intervjuer i svenska medier.  

 

SFS valde att prioritera SUHF:s arbetsgrupp som arbetade med frågan 

under året och vice ordförande Elisabeth Gehrke var representant i 

gruppen under året.  

 

Internationellt så har SFS bland annat uttryckt sitt stöd till 

systerorganisationen NUSUK i Storbritannien där stora 

demonstrationer hölls under året och bevakat frågan genom de ESU-

möten där SFS varit representerade. 
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Organisationsutveckling 

SFS Medlemsmöten  

 

Årets första medlemsmöte hölls i Jönköping i samarbete med Jönköpings 

studentkår den 25-26 november. Universitetskanslern Lars Haikola 

gästade mötet och talade kring aktuella frågor i sektorn. För att 

möjliggöra mötet mellan kårer så hölls ett luftigt program och för att 

möjliggöra påverkan för medlemmarna så hade ledamöter från 

utbildningsutskottet bjudits in för att svara på frågor. Till mötet bjöds 

både medlemskårer och kårer som inte var medlemmar in.  

 

Ett andra medlemsmöte hölls under våren den 23-24 mars 2011 i 

samarbete med SöderS – Södertörns högskolas studentkår på Södertörns 

högskola. Frågor från verksamhetsplanen togs upp genom ett föredrag 

om kvalitet i grundutbildningen av Carl-Gustav Andrén. Andra 

föreläsare var CSN:s då nytillträdde generalsekreterare Christina 

Gellerbrant och Magnus Malnes från European Students’ Union som 

stod för en internationell utblick. Styrelsen var närvarande under hela 

medlemsmötet och deltog genom att presentera samt motta synpunkter 

på propositionerna inför SFS fullmäktige.   

 

Generellt får övergången till medlemsmöten anses som mycket lyckad 

och efter det första mötet tog SFS till sig av konstruktiva förslag och 

gjorde några ändringar till vårens möte. Kårerna verkar ha uppskattat 

den mötesplats med möjlighet till erfarenhetsutbyte som mötena utgjort, 

vårens möte fick mycket goda omdömen. Inbjudningarna till mötena gick 

ut till samtliga studentkårer för att möjliggöra alla att ta del av 

innehållet samt att komma i kontakt med SFS verksamhet. 

 

SFS Fullmäktige  

 

SFS fullmäktige, SFSFUM hölls i Örebro den 13-15 maj 2011. Mötet 

genomfördes enligt planerna. En ny verksamhetsplan togs fram och nya 

företrädare för organisationen valdes. Utbildningsminister Jan 

Björklund talade inledningsvis, likaså ordförande Beatrice Högå och 

rektor för Örebro universitet Jens Schollin.  

 

Till följd av kårobligatoriets fall och krav på kostnadseffektivisering var 

2011 års SFSFUM mindre i storlek än tidigare år, en minskning från 

cirka 500 personer till cirka 250 personer. Varje ledamot hade för första 

gången möjlighet att inneha flera mandat. För att ytterligare minska på 

kostnaderna så erbjöds möjligheten att sova kostnadsfritt i sovsal på 

campus. Samtliga SFS förtroendevalda sov på campus som ett led i att 

minska interna kostnader. 

 

Styrelsen tillsatte i början av året en arbetsgrupp för att arbeta med 

planeringen av SFSFUM. Under tiden stod det dock klart att det inte 

fanns möjlighet att få till ett bra årsmöte utan en projektledare från SFS 
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sida i samarbete med en värdkår. Gruppen fokuserade då på att titta på 

mötesformer och hur mötet skulle kunna organiseras för att möjliggöra 

inkludering och effektivitet. Dessvärre hindrade stadgan detta arbete då 

det tydligt var statuerat hur mötet skulle gå till. Således avslutades 

gruppens arbete. Icke medlemmar bjöds in till mötet som observatörer.  

 

På grund av stadgans formuleringar så valde styrelsen att föreslå 

ändringar. En grupp ur styrelsen jobbade med stadgan och lade fram en 

större revidering till SFSFUM som innebar att stadgan var tydliggjord 

och konsekvensändrad från tidigare års beslut.  

 

Styrelse och presidialer  

 

Arbetsgrupperna som tillsattes har varit aktiva i olika hög utsträckning. 

De mest aktiva grupperna under året var den som arbetade med SFS 

internationella engagemang samt revidering av SFS vision. Detta dels 

för att de delarna krävde mycket arbete men också för att det under året 

gjordes omprioriteringar i arbetet. Inför SFSFUM arbetade hela 

styrelsen aktivt i olika grupper för att skriva propositioner samt skriva 

motionssvar efter styrelsens beslut.  

 

En arbetsgrupp gick igenom olika distanslösningar och styrelsen 

använde sig under året av Adobe Connect. Två stycken styrelsemöten 

hölls via distansplattformen samt flertalet möten i arbetsgrupperna. Det 

var ett verktyg som fungerade väl under förutsättningarna, men 

tekniska problem gjorde att mötena dröjde vid ett par tillfällen. 

Styrelsen kunde efter året också konstatera att styrelsemöten på distans 

är ett bra komplement till fysiska möten men kan aldrig ersätta dem. 

Vidare så krävs det att det är rena beslutsmöten då det är svårt att få 

till en konstruktiv diskussion. 

 

Styrelsen diskuterade länge och väl frågan om ett mål och 

visionsdokument för åsikter och kom fram till att det skulle vara ett 

fruktlöst arbete. Istället valde styrelsen att helt gå igenom och revidera 

SFS vision – Den goda högskolan som skulle upp för revidering på 

SFSFUM. Detta arbete företogs tillsammans med medlemmarna genom 

en remissomgång innan propositionen presenterades. Även icke 

medlemskårer fick information om att revideringen pågick. 

 

På styrelsens möte i december beslutade styrelsen om omprioriteringar i 

verksamheten. Vissa delar av verksamhetsplanen prioriterades upp och 

vissa delar prioriterades bort, detta utifrån de resursmässiga möjligheter 

som fanns att genomföra verksamheten. Generellt prioriterades lokalt 

och internationellt genomförande bort. Detta på grund av att det lokala 

arbetet tog mycket tid men gav inte så mycket i påverkanssyfte och för 

det internationella arbetet så behövdes det en stabil organisering av det 

innan ett gott påverkansarbete kan genomföras. Medlemmarna 

informerades om dessa prioriteringar genom en skrivelse från presidiet 

(Dnr: O13-4/1011).  
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Revisorer  

 

Revisorerna lade upp sitt eget arbete i början av året för att kunna hålla 

sin budget. Vid årsskiftet avsade sig en av revisorerna sitt uppdrag och 

det fanns ingen ersättare. Således hade SFS en verksamhetsrevisor från 

årsskiftet. 

 

Påverkan  

 

SFS har under verksamhetsåret 2010/2011 arbetat med att effektivisera 

påverkansarbetet. Det har inneburit intern organisering med påverkan i 

fokus. Utvecklandet av att använda olika kanaler för SFS budskap har 

setts över vilket bidrog till beslutet om en ny hemsida som ett viktigt 

verktyg i påverkansarbetet. Arbetet med framtagandet av hemsidan har 

varit omfattande för att uppnå önskad påverkanseffekt och kommer att 

avslutas under verksamhetsåret 2011/2012. Arbetet med 

studentrepresentanter har utvecklats för att effektivare användas i SFS 

påverkansarbete. Detta innebar bland annat nya nomineringsrutiner 

samt att uppföljningsmöten hölls med utvalda representanter för att 

bättre kunna påverka i berörda organ. 

 

Under våren påbörjades en uppdatering av SFS påverkansmaterial 

gällande kvalitet i högre utbildning, detta på grund av att det tidigare 

materialet mycket var utformat för att passa arbetet under 

valkampanjen. SFS Bostadsrapport och SFS Studentbudget gav som 

tidigare år mycket medial uppmärksamhet, detsamma gällde 

lanseringen av SFS socialförsäkringsrapport. Detta utrymme användes 

för att nå ut med SFS budskap. Rapporterna från höst/vårbudget spreds 

till SFS medlemskårer och utbildningsutskottet för att förmedla SFS 

åsikter om förslagen. Många personliga möten med politiker och 

ministrar har skett under året. I samband med SFS medlemsmöte under 

våren bjöds bl.a. CSN:s generaldirektör, Christina Gellerbrant, in för att 

prata med studentkårerna och SFS presidium. Det var ett av flera 

tillfällen för studentkårerna att träffa beslutsfattare i forum för 

påverkan. 

 

Under valkampanjen och vid budgeten sammanställdes punkter och 

material som förmedlades till medlemmarna.  

 

SFS Vux  

 

Utvecklingen av SFS Vux har fortsatt under 2010/2011. En besöksturné 

genomfördes under hösten 2010 där 17 olika vuxenutbildningar 

besöktes. I samband med detta genomfördes även konferensen ”Rätten 

till inflytande” där drygt 20 studerande deltog. En enkätundersökning 

om studerandeinflytandet hos Yrkeshögskolorna genomfördes vid 

årsskiftet.   
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SFS Vux fick i uppdrag att utse studeranderepresentanter till 

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd. Fyra representanter utsågs 

av SFS presidium. SFS Vux deltog i referensgruppen för SOU-rapporten 

Riktiga betyg är bättre än höga betyg (2010:96). Vidare deltog även SFS 

Vux i arbetet gällande NQF, ett nationellt ramverk för kvalifikationer.  

 

Under våren 2011 planerades en konferens för vuxenstuderande men 

den ställdes in på grund av för få anmälda deltagare. En referensgrupp 

med aktörer inom vuxenutbildningen sattes samman som stöd för 

utredningen ”Studerande och socialförsäkringen”. Inom SFS Vux 

genomfördes även en enkätundersökning om studerandeinflytandet hos 

folkhögskolorna under slutet av våren.  

 

Ambitionen att SFS Vux skulle kunna utvecklas till en självständig del 

av SFS verksamhet kunde inte infrias under året då det inte fanns 

organisatoriska förutsättningar för det. 

 

Ett samarbete inleddes med Folkuniversitetet under året, vilket ska 

utvecklas under verksamhetsåret 2011/2012 

 

Valberedningen  

 

Efter tolkningar av fullmäktiges beslut kom valberedningen fram till att 

motstridiga formuleringar i styrdokumenten gjorde att styrelsen inte 

skulle valberedas. Valberedningen höll både fysiska möten samt 

telefonmöten under året. 

 

Extern finansiering 

 

Arbetet med att öka den externa finansieringen till SFS fortsatte under 

året. En viktig del för att klara framtiden är att säkra annan 

finansiering än medlemsavgifterna. Under året arbetades det med 

projektansökningar, samarbeten och att få ett ökat statsanslag. 

 

Statsanslag till SFS  

 

En stor del av SFS intäkter utgörs av statsanslag från departementet. 

Under året hölls möten för att diskutera storleken på anslaget och 

utöver en retroaktiv höjning för 2010 så höjdes anslaget ytterligare inför 

2011, totalt en ökning med cirka 1 miljon under året. 

 

Samarbeten och sponsring  

 

Fokus lades under året på samarbeten, långsiktiga sådana, snarare än 

sponsring. Under året etablerades närmare kontakt med 

Folkuniversitetet för att diskutera ett framtida samarbete och de 

beslutade under året att ge medel till SFS.  
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Arbetet med utmärkelsen SFS Studentstad låg på is under året och en 

utveckling skulle tagit sin början. Av olika anledningar fick detta 

nedprioriteras, bland annat då nyrekrytering av personal behövde 

genomföras under våren. 

 

Projektmedel 

 

Under verksamhetsåret har SFS haft projektmedel från 

utbildningsdepartementet i form av ”Omställningsstödet” samt från 

Delegationen för jämställdhet i högskolan för två projekt och från 

Folkbildningsrådet för arbetet med SFS Vux. I juni 2011 beviljades SFS 

ansökan till Allmänna Arvsfonden för projektet ”På lika villkor!” som 

kommer att inledas under hösten 2011. 

 

Stiftelse  

 

Arbetet med stiftelsen fortgick under hösten 2010 men då flertalet 

parter varit en del i arbetet samt att det är komplext så stannade det av 

under året. En rapport om arbetets fortskridande presenterades i 

enlighet med verksamhetsplanen till SFSFUM 2011 (Dnr: O20-10/1011). 

 

Projekt under året 

 

SFS har under verksamhetsåret haft tre pågående projekt, SFS 

Omställningsstöd, Equalizer - SFS on tour samt En jämställd 

forskarutbildning. 

 

SFS Omställningsstöd  

 

Inom SFS omställningsstöd har SFS besvarat frågor från kårer av 

ekonomisk och juridisk karaktär, kopplade till kårobligatoriet. SFS har 

undersökt hur situationen på kårerna ser ut och kunnat kartlägga de 

problembilder som finns, bland annat i rapporten Studentinflytandet – 

En kvalitetsaspekt i fara (PU1-2/1011).  

 

Inom omställningsstödet har SFS anordnat två medlemsmöten (se SFS 

Medlemsmöten). 

 

Som ett led i att vara en kunskapsbank för kårerna har SFS utvecklat en 

wiki, där ambitionen är att samla den information en studentkår behöver 

för att bedriva verksamhet. SFS har skapat en grund i form av artiklar 

inom områdena organisation, rättigheter och påverkan. Anledningen att 

informationen samlats i en wiki är att användarna själva ska kunna fylla 

på med information och utbyta kunskaper. 
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SFS har också inkommit med en slutrapport för hur omställningsstödet 

använts till Utbildningsdepartementet (O111-4/1011). 

 

Efter kårobligatoriets avskaffande blev det tydligt att kårerna behövde få 

kunskaper om medlemsrekrytering. SFS har med hjälp av en konsult 

tillhandahållit utbildningen Vårda & Värva med träffar och 

videokonferenser.   

 

Equalizer – SFS on tour  

 

SFS gjorde 2009 en översyn av hur ett avskaffande av kårobligatoriet 

skulle komma att påverka studentkårernas jämställdhetsarbete, detta 

finns att läsa i SFS rapport ”Jämställdhet och kårobligatoriet”. 

Översynen gav ett nedslående resultat, många kårer såg sig tvingade till 

att i framtiden helt avveckla ett fungerande jämställdhetsarbete. Ur 

detta föddes idén om en landstäckande turné som skulle inspirera och 

engagera studentkårerna i det fortsatta arbetet med jämställdhet.  

 

Projektet SFS on tour - för jämställdhet i framtiden beviljades medel från 

Delegationen för jämställdhet i högskolan och pågick mellan mars 2010 

till februari 2011. I projektet skapades turnén Equalizer - SFS on tour 

som besökte 17 högskolor och universitet i Sverige under september till 

december 2010. Fokus för projektet var att diskutera manliga och 

kvinnliga normer i högskolan. Varje turnéstopp skedde i nära samarbete 

med den lokala studentkåren, totalt 18 stycken. De öppna aktiviteterna 

riktade sig i första hand till högskolans studenter. Sammanlagt har flera 

tusen studenter tagit del av turnéns olika delar. Andra momentet bestod 

i huvudsak av en workshop med den lokala kåren där kårens interna och 

externa jämställdhetsarbete diskuterades. Ett metodmaterial togs fram 

och en slutrapport har skrivits och skickats till Högskoleverket. 

 

En jämställd forskarutbildning – genDR  

 

Under året har SFS jobbat med ytterligare ett projekt som finansierats 

med medel från Delegationen för jämställdhet i högskolan. genDr.se - en 

jämställd forskarutbildning är ett gemensamt projekt med Sveriges 

universitetslärarförbund och bygger vidare på erfarenheterna från 

Equalizer. Projektet syftar till att inspirera och utbilda doktorandernas 

företrädare inom studentkårer och fackföreningar för att intensifiera 

jämställdhetsarbetet vid landets lärosäten.  

 

En viktig del av projektet är hemsidan www.genDr.se som ska fungera 

som en resursbank för den som aktivt vill driva jämställdhetsfrågor på 

sitt lärosäte. Hemsidan finns på både engelska och svenska och ska 

finnas tillgänglig efter projektets avslut. Andra huvudmomentet i 

projektet är ett besök till de lärosätena där forskarstudier bedrivs med 

flest aktiva doktorander. Där erbjuds doktorandernas företrädare en 

halvdags workshop där problem och lösningar ska identifieras. Under 

verksamhetsåret besöktes 7 universitet med bra uppslutning från både 

fackliga och kåraktiva. En utåtriktad aktivitet har också hållits på dessa 



 

 

15 

universitet för att synliggöra och skapa debatt kring frågan samt 

synliggöra den viktiga rollen facket såväl studentkåren spelar i 

likabehandlingsarbetet. Projektet avslutas i oktober 2011. 

 

Personal  

 

Under verksamhetsåren på SFS kansli sker det för det mesta en 

förändring i personalstyrkan, och så även under detta verksamhetsår. 

Tjänsterna har delvis finansierats med SFS medlemsintäkter och 

statsbidrag, och delvis av projektmedel från externa finansiärer. 

 

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

hela verksamhetsåret 2010/2011: 

 

Andreas Åsander 

Fredrik Bodin 

Frida Lundberg 

Henrik S Karlsson (slutade i maj 2011) 

Jonas Öhlmer (slutade i december 2010) 

John Tumpane  

Petra Larsson  

Sara Jonsson (slutade i februari 2011) 

Theres Sysimetsä   

Åsa Gustafsson 

Stina Kimstrand (Ordinarie kanslichef som var föräldraledig t.o.m 

augusti 2010 och därefter arbetade som ekonomisk samordnare och stöd 

till vikarierande kanslichef fram till sin uppsägning i januari 2011) 

Sofia Karlsson (Vikarierande kanslichef t.o.m. 2010-12-31, därefter 

tidsbegränsat uppdrag med kanslichefsuppgifter  t.o.m. 2011-05-09) 

Lisa Lindström (Kanslichef fr.o.m. 2011-05-09) 

 

 

Rekryteringen av ny kanslichef tog nästan hela våren vilket gjorde att 

utvecklingsarbetet avstannade i väntan på en nyrekrytering. Under sista 

tiden var tjänsten som kommunikationsansvarig obesatt. 
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Verksamhet 

Studeranderepresentanter  

 

SFS har under året utvecklat arbete med studentrepresentanter. Nya 

kanaler i form av en facebooksida har effektiviserat utlysande av 

uppdragen. Nya rutiner i form av personliga möten med 

studentrepresentanter innan eller efter viktiga möten har upprättats 

samt en mer formaliserad nomineringsrutin. Detta gäller särskilt viktiga 

poster. SFS har under året även fört samtal med HSV angående 

samarbeten för utlysandet av studenter till bedömargrupper av 

kvalitetsutvärderingssystemet. 

 

Remisser  

 

SFS är en etablerad och officiell remissinstans, vilket innebär att SFS 

ombeds inkomma med synpunkter i frågor som rör framförallt studenter, 

högre utbildning och forskning. SFS ses som en stark och kunnig 

studentröst som är värd att lyssna på. SFS har under året haft som 

målsättning att bibehålla, och förbättra, den positionen.  

Remissarbetet utgår från den remisspolicy SFS styrelse beslutat om. 

Inför varje möjlighet att besvara en remiss utvärderar och prioriterar 

SFS remissen i förhållande till verksamhetsplanen, och analyserar 

utsikterna att påverka i frågan. Detta arbetssätt har varit ett led i att 

ytterligare effektivisera arbetet och öka påverkansmöjligheterna. 

 

SFS har under året mottagit 36 remisser och beslutat om att besvara 14 

av dessa, vilka har bedömts vara av stor betydelse för studentgruppen 

eller medlemskårerna. 13 av dessa har beretts av SFS kansli och en av 

SFS styrelsens remissgrupp. En lista över besvarade remisser återfinns i 

Bilaga 1. 

 

Statsbudgeten  

 

SFS har under året kommenterat både regeringens höst- och vårbudget. 

Analyserna har används i SFS påverkansarbete kopplat till 

fokusområdena. Analyserna har spridits både till medlemskårerna och 

till utbildningsutskottet. 

 

Medlemsvård  

 

Målet under året var bibehålla goda kontakter med medlemmarna men 

framförallt fokusera på annan verksamhet, påverkansarbetet, då fokus 

tidigare verksamhetsår kretsat mycket kring medlemsvård. Med 

minskade resurser så fanns inte möjligheten att fysiskt besöka alla 

medlemmar. Ambitionen var att samordna så många besök som möjligt, 
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till exempel genom att delta vid turnéstopp med Equalizer – SFS on tour 

för att samtidigt lyfta SFS åsikter i jämställdhetsfrågorna.  

 

Vidare har styrelsen under året haft kontaktkårer som de ansvarade för 

att kontakta inför och efter styrelsemöten samt vid andra särskilda 

tillfällen för att ge information eller ta in synpunkter. Vid en första 

kontakt skulle berörd ledamot och kontaktkår komma överens om hur de 

bäst skulle ha kontakten under året. Därigenom har samtliga 

medlemmar haft en enkel väg att nå SFS. Under året har flera 

medlemmar också tagit en direktkontakt med presidiet eller kansliet om 

det funnits särskilda frågor.  

 

Ett antal medlemmar besöktes dock under året, i samband med att SFS 

höll en föredragning av aktuella frågor, vid konferensbesök eller 

turnéstopp med Equalizer. Bland annat besöktes följande av presidiet: 

 

Karlstad Studentkår 

Uppsala Studentkår 

Örebro studentkår 

Umeå studentkår 

Luleå Studentkår 

Jönköpings Studentkår 

SöderS - Södertörns högskolas studentkår 

Göta studentkår 

Studentkåren Malmö  

Mälardalens Studentkår 

Gotlands studentkår Rindi 

 

Ytterligare besök företogs genom styrelseledamöter och SFS anordnade 

också mingel efter Högskoleverkets kårdag där flera kårer deltog, både 

medlemmar och icke medlemmar. 

 

Medlemsportalen utvärderades inte under året. Då beslut fattades om att 

satsa på utveckling av hemsidan så var detta inte prioriterat. 

 

Medlemsrekrytering  

 

En viktig fråga för SFS som organisation är naturligtvis medlemsbasen. 

Att SFS har en stark medlemsbas är viktigt för påverkansmöjligheterna, 

den interna kunskapen och debatten samt legitimiteten. Presidiet 

ansvarade ytterst för kontakten med potentiella medlemmar under året. 

Ett underlag togs fram med information om SFS och svar på ”vanliga 

frågor”. Detta skickades inför besök hos berörd kår så att de hade något 

att utgå ifrån.  

 

Kontakt etablerades med nästan alla kårer och besök gjordes hos 

Chalmers Studentkår, Tekniska Högskolans Studentkår, Teknologkåren 

vid Luleå tekniska universitet, Medicinska Studentkåren vid Umeå 

Universitet, Sahlgrenska akademins studentkår, Halmstad Studentkår, 

Försvarshögskolans studentkår, Stockholms universitets studentkår, 
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Studentkåren i Sundsvall, Studentkåren i Östersund samt Gefle 

studentkår.  

 

Vid årets slut hade fyra nya medlemskårer tillkommit, Sahlgrenska 

akademins studentkår, Corpus Medicum (Lund), Stockholms universitets 

studentkår samt Försvarshögskolans studentkår. Samtliga utom 

Försvarshögskolans studentkår var representerade på SFSFUM 2011 där 

också deras inträde beviljades. En kår, Sophiahemmet Högskolas 

studentkår, beviljades utträde. 

 

Alla kårer har fått inbjudan till SFS medlemsmöten samt till SFSFUM 

och viss övrig information har också spridits till samtliga kårer, till 

exempel revideringen av SFS vision. Fokus låg på att etablera goda 

kontakter varför inte tiden fanns att besöka samtliga kårer under året. 

Kontakt togs för att se om det fanns intresse av att diskutera SFS och de 

kårer som besöktes var de som hade frågan om medlemskap uppe under 

eller var nyfikna på att veta mer om SFS verksamhet.  

 

SFS Kunskapsbank  

 

SFS vill vara en spetsig påverkansorganisation, en organisation som 

känns uppdaterad och är med där det händer, men som samtidigt vilar 

på en gedigen bas av kunskap och medlemsförankring. Genom att 

använda en wiki som kunskapsbank uppfylls flera av de kraven och 

styrelsen beslutade således att en wiki var vägen att gå i arbetet med 

SFS kunskapsbank. 

 

Wikin lanserades under FUM 2011, men kommer att fortsätta att 

bearbetas under verksamhetsåret 2011/2012. 

Inför lanseringen utsågs även ett wikiråd som fungerar som 

administratörer, moderatorer och rådgivare. Rådets uppgifter redogörs 

för i O60-1/1011 Granskningsrådet för SFS wiki och de utsågs efter 

utlysning på hemsidan och facebook.  

 

Utveckling av SFS hemsida 

 
I samband med att en uppgradering av programvaran som sfs.se 

använder var nödvändig fattade styrelsen beslut under våren 2011 att 

även utveckla och uppdatera hemsidan.  

 

Att strukturera om och skapa tydligare kommunikation är den viktigaste 

delen av en utveckling av hemsidan, särskilt då sidan är text- och 

informationstung. För att bli en bättre påverkansorganisation måste SFS 

även bli bättre på att tillhandahålla den information vi tycker är viktig.  

 

Med en uppgradering var webbyrån också tvungen att bygga upp hela 

sidan igen, det gick inte att bara flytta över sidan som den var. Stora 

delar av kostnaden för uppdateringen uppgick av den kostnaden.  
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I samband med uppgraderingen avslutades och samarbetsavtalet med 

Studentkåren i Sundsvall och Uppsala Studentkår.  

 

Utbildningen Vårda & Värva 

 

Vårda & Värva hade sin utgångspunkt i omställningsstödet. Utöver det 

konkreta arbete som Jonas Öhlmer gjorde under 2010 genom att resa 

runt till de olika kårerna och ge dem handfast vägledning så fanns det ett 

behov av att inse vikten av medlemsrekrytering. Efter ett lyckat 

deltagande i Vårkonferensen 2010 beslutades det att Angeli Sjöström 

från processrum.se och medlemsrekrytering.se skulle hålla i en nästan 

årslång utbildning i medlemsrekrytering.  

 

Projektet sträckte sig från oktober 2010 till april 2011 och innefattade 2 

utbildningsträffar, 2 videokonferenser, 2 inspirationsföreläsningar via 

internet (filmer som SFS idag äger) samt 2 olika individuella 

coachningssamtal via telefon.  

 

Vårda & Värva har haft 14 deltagare, som alla har varit engagerade och i 

sin tur fört vidare kunskapen till andra på sin kår. Totalt räknar vi med 

att ha nått ut till flera hundra kåraktiva. Kontakten har sedan fortsatt 

under verksamhetsåret för att kunna se hur metoderna använts i det 

praktiska kårarbetet, deltagarna kunde testa saker hemma och sen 

återkomma frågor och input.  

 

I utvärderingarna framkom det att träffarna har varit det mest lyckade, 

alla uttryckte att det är i mötet med andra som det mesta lärandet sker. 

Coachningen och filmerna har också varit en bra del.  

 

En reflektion som Angeli Sjöström gjort är att deltagarna i 

utvecklingsprogrammet inte alltid har förmågan att se vad de själva 

faktiskt genomför (många har ständigt dåligt samvete för att de skulle 

kunna göra mer). De börjar ofta en coachningsession eller en 

videkonferens med att säga att de inte gjort något, för att sedan berätta 

att de författat en broschyr, förankrat ett nytt arbetssätt eller fikat med 

nyckelpersoner. De flesta skulle med andra ord kunna bli bättre på att 

fira framgång och verbalisera sina resultat, vilket också är viktigt för att 

kunna synliggöra för sina medlemmar vad man som kår faktiskt 

genomför. 

 

Filmerna och delar av instuderingsmaterialet har sammanställts till en 

kort kurs i medlemsrekrytering. Den finns på vår wiki.  

 

Deltagande kårer: 

Umeå Studentkår 

Örebro Studentkår 

Karlstad Studentkår 

Studentkåren Malmö 

Halmstad Studentkår 

Kristianstad Studentkår 
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(Socialhögskolan i Stockholms studentkår) Studentförbundet för socialt 

arbete i Stockholm 

Södertörns högskolas studentkår 

StuFF, Linköping 

Lunds samhällsvetarkår 

Studentkåren vid Högskolan Väst 

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Utbildning  

Göta studentkår 

Gefle studentkår 

 

Internationellt arbete  

 

SFS internationella arbete 2010/2011 kretsade framförallt kring 

European Students’ Union (ESU) som är en medlemsorganisation såsom 

SFS på överstatlig nivå. Målsättningarna under året var att utvärdera 

det egna engagemanget och tänka nytt om vårt engagemang i 

organisationen. Att skapa en mer stabil organisering var ett arbete som 

upptogs efter styrelsens prioriteringar i december. Verksamheten bestod 

av årets olika möten och arbetet kring dessa samt ett flertal enkäter från 

ESU i olika ämnen. 

 

Nordiskt ordförande möte (NOM) 

 

NOM (Nordiskt ordförandemöte) är en löst sammansatt organisation av 

skandinaviska och baltiska länders nationella studentorganisationer. 

NOM träffas en gång per termin i olika länder baserat på ett roterande 

schema, i nuläget främst för att diskutera ESU men även en del 

erfarenhetsutbyte. 

 

Mötet hösten 2010 arrangerades i Riga, Lettland av LSA (Lettlands 

nationella studentorganisation). Thomas Larsson och Matilda Nilsson 

deltog från Sverige för SFS räkning. Mötet innehöll en genomgång av 

aktuella frågor i respektive medlemsland samt en paneldebatt angående 

studenters finansiering.  

 

Mötet våren 2011 arrangerades i Köpenhamn, Danmark av DSF 

(Danmarks nationella studentorganisation). Elisabeth Gehrke deltog från 

Sverige för SFS räkning. Nästa möte kommer vara under hösten 2011 i 

Tallinn, Estland och arrangeras då av EÜL (Estlands nationella 

studentorganisation). Fokus på mötet i Köpenhamn var NOM:s interna 

organisation.  

 

European Student Union (ESU)  

 

European Students’ Convention 

 

ESU arrangerar varje termin en konferens på olika teman. Som värd står 

traditionellt den nationella studentorganisation vars land innehar EU-

ordförandeskapet det halvåret. I oktober 2010 var konferensen i Leuven 

som ligger en bit utanför Bryssel i Belgien. Thomas Larsson och 

Elisabeth Gehrke deltog för SFS räkning. 
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Ämnet för konferensen var ”Time for student centered learning (T4SCL) 

– together for change” och en dag av konferensen skedde tillsammans 

med Education International, EI, en internationell 

samarbetsorganisation för universitetslärares fackförbund. En rapport 

presenterades om hur det går för ESU:s ”Vision task force”, VTF, med att 

ta fram en ny vision för ESU.  

 

Under konferensen hölls workshops och Thomas Larsson deltog i en om 

professionell utveckling för akademiker och hur det skulle kunna hjälpa 

till med införandet av SCL. Elisabeth Gehrke deltog med på en workshop 

om livslångt lärande som fram för allt gav stor insyn i de kulturella 

skillnaderna mellan länderna i synen på vad som är livslångt lärande. 

 

I februari 2011 var konferensen i Budapest, Ungern. Märtha Byfors, 

Arvid Vikman och Elisabeth Gehrke deltog för SFS räkning. Ämnet för 

konferensen var ”Student participation” det vill säga studentinflytande. 

Det var stort fokus på erfarenhetsutbyte kombinerat med workshops och 

talare.  

 

SFS vice ordförande Elisabeth Gehrke höll i konferensens 

”gendersession”, denna gång med hela gruppen närvarande det vill säga 

ej uppdelad i kön som det brukar, detta efter förfrågningar från 

medlemmarna. Den fokuserade på SFS jämställdhetsarbete och de 

hinder som finns i Sverige i utbildningspolitiken men även internt och 

var mycket lyckad. 

 

Board meeting 

 

BM 59 hölls i början av november i Israel, första delen som bestod av ett 

seminarium i kvalitetssäkring som hölls i Jerusalem och den andra delen 

som var själva mötet hölls i Tel Aviv.  

 

Under själva mötet behandlades en rad personval, två policydokument, 

ett antal motioner och en verksamhetsplan. 

 

De två policydokumenten rörde: 

Doktorandstudier  

Studentstödssystem 

 

Politiska temaområden SFS jobbade med i olika sammanhang: 

Ett effektivt ESU 

Ett förbättrat jämställdhetsarbete  

Ingen höjd medlemsavgift 

 

Protokollsanteckningar SFS gjorde: 

 

Ett tillsammans med övriga NOM/BOM rörande personvalen besvikelse 

uttrycktes över att det endast fanns en kandidat till varje post vilket 

ansågs leda till att många av kandidaterna inte tog valen på allvar och 

att vi tog på oss en del av det ansvaret och uppmanade övriga deltagare 

att få fram fler kandidater. 
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Ett eget rörande genomröstning av att arbeta med ett 

medborgarinitiativ. Kort beskrivet så uttryckte SFS att organisationen 

har en egen verksamhetsplan, ett sådant initiativ kräver allas aktiva 

deltagande och ESU:s verksamhetsplan är inte överordnad den egna 

organisationens. 

 

Övrigt från BM 59 som är värt att notera: 

 

 SFS representerades av Elisabeth Gehrke, Thomas Larsson och 

Märtha Byfors. 

 SFS gick upp i topp 5-listan gällande inlägg i debatten där vi inte 

varit med så länge de närvarande ansvariga kunde minnas. 

 

SFS fick under veckan kritik för sitt deltagande från Palestinagrupperna 

i Sverige. Kritiken bestod i att SFS påstods sitta i knäet på 

ockupationsmakten och stödja Israel i konflikten med Palestina. Detta 

mynnade i att SFS mottog ett öppet brev i frågan som också besvarades. 

SFS publicerade detta på hemsidan och var tydliga med att deltagandet 

var ett sätt att påverka den organisation man är medlemmar i. Ett par 

debattartiklar riktades också mot SFS vilka besvarades.  

 

SFS åkte varken på det formella besöket till omdiskuterade Sderot eller 

den informella resan till Ramallah. 

Palestinska studentgrupper var inbjudna men kunde inte närvara. SFS 

har tidigare lyft frågan om medlemskap i ESU för Palestinska 

studentorganisationer. 

SFS uttalade sig inte politiskt om områden som inte rörde studenter och 

motsatte oss när dessa ämnen kom på tal. 

 

BM 60 hölls i mars i Tallin. Konferensdelen om finansiering av högre 

utbildning bestod bland annat av olika workshops, en paneldebatt och ett 

flertal anföranden. Under själva mötet behandlades framförallt en rad 

personval, ett policy dokument om Bolognaprocessen som var tämligen 

intetsägande, ett antal motioner och rapporter samt förslagen till 

förslagen om ESU:s strukturella förändringar. 

 

SFS arbetade under mötet med frågan om ESU:s effektivisering som 

organisation. Tyvärr blev inte den styrelsekandidat som fanns från Norge 

och som SFS stöttade vald. 

 

Ministermöten 

 

Inga ministermöten hölls under verksamhetsåret.  

 

Övriga internationella konferenser  

 

Elisabeth Gehrke deltog på en konferens och debatt i Tyskland 

arrangerade av den Tyska motsvarigheten till SFS, FZS. 

 

Elisabeth Gehrke deltog även på en seminariedag om studieavgifter på 

finska Hannaholmen  
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SFS 90 år  

 

SFS firade under året 90 år. Då förberedelser inför detta jubileum av 

försvarliga skäl nedprioriterats tidigare år så fanns inte firandet med 

som en integrerad del av verksamheten. Likväl så fanns det stora skäl 

att uppmärksamma det. Dels lyftes firandet fram på hemsidan och vid 

vissa andra kommunikationstillfällen. Som ett sätt att fira 

organisationens jubileum samt att introducera SFS presidium för 

2011/2012 så hölls ett 90-årsmingel på Van der Nootska palatset i 

Stockholm den 9 juni där både SFS senat, medlemmar samt externa 

gäster deltog vilket var mycket lyckat. Firandet kommer att fortsätta 

under hösten 2011. 

 

 

Möten och konferenser 

 

Under året har möten genomförts med utbildningsministern, 

statssekreterare vid utbildningsdepartementet, ledamöter från 

utbildningsutskottet, riksdagsgrupper, CSN:s generaldirektör, 

universitetskanslern samt andra tjänstemän på Högskoleverket, Svenskt 

näringsliv, SUHF, företrädare för fackliga organisationer (SULF, Saco, 

TCO samt deras medlemsförbund) politiska studentförbund, 

studentorganisationer och många fler. Tyvärr lyckades inte möten hållas 

med samtliga politiska partier (Sverigedemokraterna undantagna), men 

det har varit ett aktivt arbetssätt att få till stånd möten med samtliga. 

 

Att SFS deltar vid konferenser och seminarier för att lyfta fram 

studentperspektivet är alltid viktigt och under året har SFS bland annat 

varit med vid NU2010, Moderata studenters konvent, TCO:s panel vid 

rapportsläpp, Högskoleverkets kvalitetskonferens i Malmö, nationella 

jämställdhetskonferensen i Karlstad, Bolognaseminarium på Södertörns 

högskola, paneler under turnéstopp med Equalizer samt genDR och 

Sacomässan. 
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Verksamhetsberättelse för SFS 

doktorandkommitté 2010/2011  
 
SFS doktorandkommitté är organisationens särskilda organ för frågor 

rörande forskarutbildning och forskning. SFS fullmäktige utsåg vid sitt 

möte i Uppsala i maj 2010 följande nio personer att utgöra SFS 

doktorandkommitté, verksamhetsåret 2010/2011: 

 

Odd Runevall  Kungliga Tekniska Högskolan 

Ordförande  

Kristina Langhammer Stockholms Universitet  

Vice ordförande 

Melissa Norström Karolinska Institutet   

Vice ordförande 

Rickard Jolsterå  Luleå Tekniska Universitet 

Sofie Blombäck  Göteborgs Universitet 

Moa Ekbom  Uppsala Universitet 

Karin Johansson  Sveriges Lantbruksuniversitet 

Pär-Anders Söderström Uppsala Universitet 

Zahra Bayati  Göteborgs Universitet 

 

Dock avsade sig Zahra Bayati sin plats snart efter att valet genomfördes 

och deltog därför inte i kommitténs arbete under året. 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 verkat under hela eller 

delar av verksamhetsåret: 

 

Kristofer Jakobsson Uppsala universitet 

Joakim Kalantari Chalmers tekniska högskola 

Sofi Eriksson  Karolinska Institutet 

Lindsay Ohlin  Luleå Tekniska Universitet 

Mattias Karlsson Örebros Universitet 

 

Därtill har Ing-Marie Ahl deltagit på mötena i egenskap av 

styrelseledamot i Eurodoc samt doktorandombud verksamma vid ett 

antal lärosäten: 

 

Bengt Stebler  Chalmers tekniska högskola 

Nina Almgren  Stockholms universitet 

Per Löwdin  Uppsala universitet 

John Sten  Karolinska institutet 

Fredrik Häggström Kungliga tekniska högskolan 

 

SFS doktorandkommitté utser inom sig ett presidium. Presidiet har 

under verksamhetsåret utgjorts av Odd Runevall, Kristina Langhammer 

(f.d. Danilov) och Melissa Norström (se innehavda poster i listan ovan).  
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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 doktorandkommitté 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 9 juni (konstituerande), 22 

september, 8 november, 31 januari, 23 mars samt 8 juni. Vid samtliga 

mötestillfällen har även separata möten för respektive organisation 

hållits. Samtliga möten har ägt rum 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.  

 

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 

nationella företrädare. Vid ordförandes förfall har vice ordförande 

representerat doktorandkommittén externt. 

 

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 styrelsens sammanträden. 

Doktorandkommittén kanaliserar sitt internationella arbete genom 

Eurodoc där tidigare ledamoten i doktorandkommittén Ing-Marie Ahl 

satt i styrelsen under 2010/2011. Hon representerade också SFS på 

Eurodocs årsmöte 2011. 

 

Under året har doktorandkommittén även utvecklat sitt samarbete med 

SFS kansli där det under verksamhetsåret funnits en anställd med 

ansvar för forskarutbildningsfrågor. Densamma var även projektledare 

för projektet ”En Jämställd Forskarutbildning” som senare kom att 
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betecknas GenDr. Framför allt har det nya arbetssättet inneburit en 

tätare kontakt med övriga delar av organisationen och resulterat i en 

klart högre kvalitet på kommitténs påverkansarbete. 

 

Arbetet med verksamhetsplanen 

 

Doktorandkommitténs verksamhetsplan för året innehöll tre 

huvudpunkter: anställning för alla doktorander, rättsäkerhet och kvalitet 

samt fortsatt starkt doktorandinflytande. Vid mötet den 9 juni formades 

tre arbetsgrupper som sedan under verksamhetsåret arbetade med var 

och en av frågorna under året.  

 

Anställning för alla doktorander 

 

Detta är en fråga som doktorandkommittén arbetat med kontinuerligt 

under flertalet år. Som ett led i arbetet med denna fråga har det tidigare 

tagits fram en argumentationsskrift kring frågan. En uppdatering av 

denna blev klar precis i början av verksamhetsåret och kommittén har 

under året arbetat aktivt för att den ska få en stor spridning bland 

beslutsfattare och på universiteten. Frågan har även lyfts i ett antal 

debattartiklar och vid kontakt med beslutsfattare och ansvariga 

politiker. 

 

Rättsäkerhet och kvalitet 

 

Inom ramen för denna fråga har det internt diskuterats olika sätt på 

vilka man kan lyfta fram goda exempel inom svensk forskarutbildning. 

Bland annat har frågan under året mynnat ut i ett samarbete med TCO 

där just goda exempel diskuterats. Tanken har varit att det skulle 

producerats en rapport om arbetslivsanknytning i forskarutbildningen 

och goda exempel skulle lyftas fram. Tyvärr lyckades vi inte i med den 

målsättningen så projektet prioriterades ner hos samarbetspartnerna. 

Resultatet från samarbetet blev istället ett seminarium under 

Almedalsveckan 2011. 

 

Ett fortsatt starkt doktorandinflytande 

 

Tanken med denna verksamhetsplanspunkt var att genom externa finansiärer 

stärka studentinflytandet på forskarutbildningsnivån genom att få tillräckliga 

resurser för att bygga upp en stödresurs till doktorandkommittén på SFS kansli. 

Tyvärr visade det sig under året att de tilltänkta finansiärerna inte var 

intresserade av att bidra till de projekt vi diskuterade. 

 

Inkluderat i denna fråga har det även varit en utredning om hur kårobligatoriet 

påverkat doktorandernas påverkansmöjligheter efter kårobligatoriets 

avskaffande. Detta arbete bestod i att sammanställa en enkätundersökning 
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genomförd under föregående år samt förbereda för en ny sådan nu efter 

avskaffandet. 

 

Visum för utomeuropeiska doktorander 

 

Under året uppdagades att doktorander med medborgarskap i länder för 

vilka det krävs visum för att vistas längre tid i Sverige tilldelades 

studentvisum oavsett om de finansierades med stipendier, 

utbildningsbidrag eller anställning. Då kommitténs uppfattning är att 

anställda doktorander ska ha arbetstillstånd och inte uppehållstillstånd 

för studier startade vi en kampanj för att försöka få till en ändring i 

frågan. Förutom debattartiklar och påtryckningar mot berörda 

myndigheter kontaktades även sekretariatet för en parlamentarisk 

kommitté om cirkulärmigration. Den kontakten mynnade ut i ett förslag i 

kommitténs slutbetänkande om att införa en ny visumform för 

doktorander som i all väsentlighet innebär samma fördelar för 

doktoranden som ett arbetstillstånd. Förslaget var i skrivandes stund ute 

på remiss. 

 

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, Vetenskapsrådet, 

Vinnova, TCO och fackförbundet ST. 

 
Doktorandkommittén har aktivt deltagit i den nationella debatten. Ett 

axplock av artiklar finns nedan. 

 

Otrygga doktorander på LTU, om Licantagning på LTU. Publicerad 3 juli 

2010 i Norrbottens Kuriren. 

 

Trygga människor tänker större -dags att anställa doktorander, om 

doktorandanställning. Publicerad 26 juli i Västerbottenskuriren. 

 

Flera lärosäten försämrar doktorandernas villkor, om att andelen 

doktorander på stipendier ökat. Publicerad 15 augusti i Skånska 

Dagbladet. 

 

Ett Katastrofalt förslag! svar på Moderata Studenters Idéer om att 

finansiera forskarstudier med studielån. Publicerad 15 september i 

Uppsala Nya Tidning. 

 

Ge doktoranderna arbetsvisum, om visumfrågan för doktorander. 

Publicerad i Dagens Nyheter den 22 februari. 
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Samhällsnyttan kan inte mätas i antalet patent, om att Svenskt 

Näringslivs något smala syn på samhällsnytta. Publicerad på Dagens 

Nyheters hemsida 3 mars. 
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Övriga frågor under året 
 

Även om det gick att önska så anpassar sig inte omvärlden till SFS 

verksamhetsplan. Arbetet är alltid att få det att förhålla sig så, men vi 

vet att det sällan lyckas till hundra procent. Under året tillkom frågor 

som SFS prioriterade att arbeta med, alltid med förankring och 

informerat i styrelsen. Vid halvårsskiftet prioriterade styrelsen, vilket 

nämns ovan, i verksamhetsplanen som ett led i att fördela resurserna på 

ett bra sätt. 

 

Socialförsäkringsutredningen  

 

Under 2010 tillsattes en parlamentarisk socialförsäkringskommitté Dir. 

2010:48 Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. SFS var 

tidigt i kontakt med kommittén och fick tillsammans med externa medel 

i uppdrag av sekretariatet att skriva en underlagsrapport till 

utredningen.  

 

Rapporten behandlade sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen utifrån ett 

studerandeperspektiv. Främst fokuserades på brister i 

försäkringsskyddet för de studerande så som att många studerande inte 

kvalificerar sig till varken sjuk- eller arbetslöshetsförsäkringen. Det kom 

även i rapporten att föreslås möjliga lösningar på de problem som 

kartlagts. Centrala åtgärdsförslag är att införa en standardförsäkring för 

studerande, en kompletterande rehabiliteringskedja och en jobbgaranti 

för studerande.   

 

Till rapporten sattes tre olika referensgrupper samman, en bestående av 

centrala aktörer så som Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, 

SUHF, Studenthälsan, Saco studentråd, TCO, Sveriges förenade HBTQ- 

studenter. En av politiska studentförbunden och en av 

vuxenstuderandeaktörer.  

 

Rapporten presenterades den 16 maj för socialförsäkringskommittén. En 

presskonferens genomfördes den 27 juni, vilket resulterade i ett mycket 

gott genomslag i media och bland politiker. SFS blev inbjudna att delta i 

två hearings för socialförsäkringskommittén vilket också genomfördes. 

Under våren blev också SFS inbjudna att föredra om de studerandes 

situation för flera riksdagspartier.   
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Liz på SFS presskonferens om ”Studerande och socialförsäkringen” 

 

Treterminssystem 

 

Frågan om terminssystemet i högskolan har kommit och gått under året. 

Verksamhetsåret startade med att Centerpartiet gjorde ett utspel i 

frågan vilket resulterade i medverkan i morgonsofforna på SVT och TV4 

för att diskutera frågan. Det har inte varit en central fråga för någon 

part men kommer upp i vissa lägen. Efter detta så höll en diskussion om 

frågan i styrelsen för att ta fram ett samlat åsiktsunderlag i frågan. 

Detta underlag var färdigt och fastställdes på styrelsens möte i juni. 

 

CSN  

 

SFS har under året reagerat på CSN:s återkrav av studiemedel som 

drabbat studenter (företrädelsevis på tekniska utbildningar) på högskolor 

vars upplägg för heltidsstudier inte överensstämt med CSN:s regler. SFS 

har krävt att de drabbade studenterna inte ska lida ekonomisk skada. 

SFS har medverkat på ett möte mellan CSN:s generalsekreterare och 

representanter för de drabbade studenternas högskolor (Frida Lundborg 

var på CSN och vice ordförande Elisabeth Gehrke demonstrerade 

utanför). SFS har också medverkat på en hearing i frågan på 

utbildningsdepartementet och stöttat teknologkårerna i deras arbete. 

Utöver teknologernas situation så kritiserades även de förändrade 

reglerna för fortsatt studiemedel, något vi även kritiserade under 

remissprocessen. 

 

Innan årsskiftet så gjorde SFS ett utspel i media mot CSN:s avgående 

generaldirektör, något som fick mycket uppmärksamhet från medlemmar 

och omgivning. SFS fick slutreplik i debatten och frågan som tidigare 

smugit sig förbi relativt obemärkt fick nu den uppmärksamhet den 

förtjänade.  
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CSN fick under året en ny generaldirektör som SFS snabbt fick kontakt 

med och en arbetsrelation till, Christina Gellerbrant Hagberg. 

 

Kvalitetsutvärderingssystemet  

 

Beatrice Högå och Odd Runevall har deltagit i referensgruppen för det 

nya kvalitetsutvärderingssystemet under året. Gruppen har diskuterat 

det nya systemet som startade med sin första utvärderingsomgång under 

våren 2011. Frågan om studenternas medverkan är den som varit mest 

central för SFS under året där vi jobbat för att studenterna ska få så 

mycket inflytande som möjligt. 

 

Under hösten backade SFS från det tidigare kravet på studentenkäter. 

Detta på grund av metodologiska problem som skulle medföra att 

studenternas åsikter inte skulle kunna beaktas i många fall. Detta ledde 

till en skrivelse till berörda parter och den publicerades också på 

hemsidan för att förtydliga SFS ändrade ståndpunkt i frågan.  

 

När studentmedverkan började utkristallisera sig så författades och 

skickades ett underlag till medlemmarna gällande det nya 

utvärderingssystemet med vad de bör tänka på och hur de kan vara med 

i processen på sina lärosäten.  
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Bilaga 1 
 

Lista över remisser SFS besvarat under verksamhetsåret 2010/2011: 

 

Remiss: Aktuella skattefrågor för den ideella sektorn (Fi2009/1548) 

Dnr: PJ2-1/1011 

Beslut: Presidiet 

 

Remiss: Romers rätt - en strategi för romer i Sverige (SOU 2010:55)  

Dnr: PJ2-3/1011 

Beslut: Presidiet 

 

Remiss: SUHF:s remiss på Förslag till Rekommendationer med 

anledning av ändringarna i Högskoleförordningen avseende 

bestämmelser om kursplaner, utbildningsplaner och betygssystem 

Dnr: PU2-4/1011 

Beslut: Presidiet 

 

Remiss: Promemorian Förbättrade villkor för studerande föräldrar i 

samband med att ett barn avlidit  

 U2010/7177/SV 

Dnr: PT2-2/1011 

Beslut: Presidiet 

 

Remiss: Remiss - Riktiga betyg är bättre än höga betyg (SOU 

2010:96) 

Dnr: PU2-12/1011 

Beslut: Presidiet 

 

Remiss: Svart på vitt - om jämställdhet i akademin (SOU 2011:1) 

Dnr: PM2-3/1011 

Beslut: Presidiet 

 

Remiss: Förslag om ändrade regler för tillträde till 

högskoleutbildning med anledning av den reformerade 

gymnasieskolan och gymnasiala vuxenutbildning (U2011/963/UH) 

Dnr: PU2-13/1011 

Beslut: Presidiet 

 

Remiss: Promemorian Ökad flexibilitet inom studiestödssystemet 

(U2011/1614/SV) 

Dnr: PT2-4/1011 

Beslut: Presidiet 

 

Remiss: Långtidsutredningen, LU 2011 

Dnr: PA2-1/1011 

Beslut: Presidiet 

 

Remiss: NQF, möjlighet att inkomma med synpunkter på förslag till 

ramverk 

Dnr: PU2-15/1011 
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Beslut: Presidiet 

 

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

beviljning av studiemedel (2011-119-4983) 

Dnr: PT2-7/1011 

Beslut: Presidiet 

 

Inkom verksamhetsåret 10/11 men besvaras under verksamhetsåret 

11/12: 

 

Remiss: Cirkulär migration och utveckling - förslag och framåtblick 

(SOU 2011:28) 

Dnr: PJ2-4/1011 

Beslut: Nästa verksamhetsår 

 

Remiss: Akamemikerförbundet SSR:s skrivelse om tillgång till 

lärosätena för de högskolestuderandes fackliga organisationer (HSV 

31-2471-11) 

Dnr: PJ2-5/1011 

Beslut: Nästa verksamhetsår 

 

Remiss: Studiemedel för gränslös kunskap SOU 2011:26 

Dnr: PT2-8/1011 

Beslut: Nästa verksamhetsår 
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Bilaga 2 
 

Urval av medial medverkan för SFS under verksamhetsåret 2010/2011: 

 

 
Gemensam pressbild under verksamhetsåret 

 

”Kårobligatoriets avskaffande en halvmesyr” – SvD Brännpunkt 1 juli 

2010 

 

”Klargörande från SFS i kårdebatten” – SvD Brännpunkt 5 juli 2010 

 

”Gärna tre terminer – om studiemedlet höjs” – Aftonbladet debatt 22 juli 

2010 

 

”Är tre högskoleterminer bättre än två?” – Gomorron Sverige 23 juli 2010 

(debatt i samma fråga hölls i TV4 Nyhetsmorgon) 

 

”Nya regler missgynnar äldre studenter” – SVT Rapport 23 juli 2010 

 

”Bostadsgaranti garanterar ingen bostad” – SVT Rapport 23 augusti 

2010 

 

”Studenter inte prioriterade i valspurten” – SvD 23 augusti 2010 

 

”Studentorganisationer nöjda med förslag” – DN 28 augusti 2010 

 

”Stor brist på studentbostäder i hela landet” – Hem&Hyra 1 september 

2010 

 

”Blandat mottagande av budgetpropositionen” – Sveriges Radio (Ekot) 12 

oktober 2010 

 

”Studieavgifter leder till ökad snedrekrytering” – Nyheter&Debatt 11 

november 2010 

 

”Lärosätena bör ta över CSNs bedömningar” – SvD Brännpunkt 9 

december 2010 

 

”Björklund gymnasifierar den högre utbildningen” – DN 17 december 

2010 
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”Näringslivet måste sluta klaga, Axelsson” – dagens arena 21 februari 

2011 

 

”Glöm inte högskolan” – ST Press 12 april 2011 

 

”Vi håller med Moderata studenter!” – Politikerbloggen 14 april 2011 

 

”Byggandet av studentbostäder störtdök” – TT 9 maj 2011 

 

”Vi studenter är inte till salu, Björklund” – SVT debatt 9 juni 2011 

 

”Studenterna lovas bostad – får en madrass på golvet” Sveriges radio 

(Ekot) 10 juni 2011 

 

”Antagningsreglerna måste gå att förstå” SvD Brännpunkt 7 juni 2011 

 

”SFS kräver att sjuka studenter ska få ersättning” – SVT Rapport 25 juni 

2011. 

 

”Svenskt Näringsliv biter sig själva i svansen” 30 juni 2011 

 

 

Newsmillartiklar: 

 

”Elitforskare uppstår inte ur intet” 28 juli 2010 

 

”Mer måste till om Sverige ska bli en utbildningsdestination” 16 

september 2010 

 

”Fokus på studenternas önskemål kommer locka utländska studenter”  18 

september 2010 

 

”Det är dags att utreda antagningsreglerna på allvar” 22 oktober 2010 

 

”Idag firar vi studenternas dag” 2 april 2011 

 

”Vårsolen värmer inte studenterna” 13 april 2011 

 

 

 

 

 

 


