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Politiska prioriteringar 
under verksamhetsåret



Kvalitet och användbarhet i utbildningen

Sedan flera år tillbaka har den övergripande ambitionen med SFS kvalitetsarbete varit att fördjupa, 
och problematisera, den offentliga debatten om kvalitet i högre utbildning. SFS har upplevt att 
samtalet, inom och utanför högskolesektorn, om hur utbildningskvalitet främjas har förts över 
huvudet på studenterna. Det har saknats ett studentperspektiv i den uppfattning som har spritt sig 
om vad som utgör en god utbildningskvalitet. En syn som går ut på att högskolans främsta uppgift 
anses vara att producera arbetskraft och kompetens för det omgivande samhällets instrumentella 
nytta har gradvis kommit att bli allt vanligare. Genom att ha kvalitetsfrågan i fokus och förespråka 
användbarhet i utbildningen har SFS haft avsikten att ifrågasätta sådana attityder och påverka 
högskolepolitiken.

Begreppet användbarhet är en röd tråd i SFS arbete med kvalitetsfrågor. Begreppet ska delvis 
betraktas som en retorisk figur för att synliggöra skillnaden mellan vad SFS vill premiera jämfört 
med egenskapen “anställningsbarhet”. Där många menar att den högre utbildningens syfte ska 
vara att göra studenter anställningsbara menar SFS istället att den högre utbildningen ska vara 
användbar för studenten. En användbar utbildning är av avgörande nytta för studenten oavsett 
om studenten vill bli anställd, entreprenör, forska och i studentens dagliga liv som självständigt 
och kritiskt tänkande samhällsmedborgare. Därmed är användbarhet inte endast en retorisk figur i 
SFS kommunikation utan även något som går att främja rent realpolitiskt. SFS har därför löpande 
synliggjort hur användbarhet i högre utbildning stimuleras av forskningsanknytning, akademisk 
metodik och främjandet av studenternas metakognitiva förmåga (ungefär: kunskap om den egna 
kunskapen).

Kvalitetsarbetet under året kan huvudsakligen sammanfattas med att delas in i tre olika 
verksamheter:
•	 arbetet med två rapporter om kvalitet ur ett studentperspektiv, 
•	 dialog med Högskoleverket/Universitetskanslersämbetet i utvecklingsarbetet för det nationella 

kvalitetsutvärderingssystemet, och
•	 samverkan med Sveriges universitets och högskoleförbund (SUHF) om syften och principer för 

ett framtida nationellt kvalitetssystem i vid bemärkelse (inbegripande examensrättsprövning, 
ackreditering, utvärdering, tillsyn etcetera)

Verksamhetsåret 2011/2012 genomfördes utredningsarbete om studenters syn på kvalitet samt 
en undersökning bland studentkårerna där de fick besvara vilka aspekter som var viktigast för 
kvaliteten i högre utbildning. Det visade sig att två av de aspekter som studenterna  tyckte var 
mest avgörande för kvaliteten och det som studenternai dagsläget tyckte behövde förbättras 
mest var användbarhet och pedagogik. Till att börja med har SFS med bakgrund i föregående 
verksamhetsårs kvalitetsarbete skrivit två rapporter om utbildningskvalitet ur ett studentperspektiv, 
”Utbildningens användbarhet – Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning” 
samt ”Studentens lärande i centrum – Sveriges förenade studentkårer om pedagogik i högskolan”. 
Dessa två kvalitetsaspekter har SFS under året utrett och författat en rapport vardera om.  De 
båda rapporterna har samma upplägg och syfte. Förutom att vara utförliga redogörelser för hur 
SFS menar att användbarhet och pedagogik påverkar kvaliteten i utbildningar innehåller de krav 
ställda till regeringen, samt uppmaningar till lärosätena om hur de båda kvalitetsaspekterna bör 
främjas. Ambitionen har varit att få en bred spridning för SFS krav och uppmuntra så många 
andra aktörer som möjligt att ställa sig bakom så många krav som möjligt. ”Studentens lärande i 
centrum” släpptes i slutet av april och följdes av en heldagskonferens på temat i samarbete med 
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Kungliga tekniska högskolan, KTH. Under konferensen medverkade personer som arbetar med 
högskolepedagogiskt utvecklingsarbete, forskare, företrädare för högskolesektorn, politiker med 
flera. ”Utbildningens användbarhet” släpptes i slutet av juni och följdes av ett seminarium under 
Almedalsveckan i samarbete med SUHF.

SFS har ägnat stor omsorg åt att verka som en konstruktiv part i utvecklingsarbetet för det 
nationella kvalitetsutvärderingssystemet av högre utbildning. Sedan 2008 har det varit tydligt för 
politikens och högskolesektorns parter att SFS är i grunden oense med regeringen om de principer 
som det kvalitetsutvärderingsystem som implementerades 2010 vilar på. SFS invänder mot den 
mycket snävt resultatorienterade synen på utbildningskvalitet som utvärderingssystemet är ett 
uttryck för och ifrågasätter den metodik som används för att utvärdera utbildningarna. Dessutom 
har SFS konsekvent hävdat att studenternas synpunkter inte framkommer tillräckligt tydligt i 
underlagen för kvalitetsbedömningarna, och tas i hänsyn tillräckligt mycket i bedömningarna i 
sig. De första utvärderingarna genomfördes av Högskoleverket (HSV) under 2011 och utfallet 
presenterades under våren 2012. Utvärderingarna enligt det här systemet kommer att fortsätta fram 
till slutet av 2014. Politiken har tydligt deklarerat att några större förändringar inte kommer att 
göras innan dess. Därför har SFS under verksamhetsåret valt att tona ner den utåtriktade kritiken 
av systemet, dess grundläggande principer och metoderna som tillämpas. Istället har SFS valt att 
i direkt dialog med HSV/UK-ämbetet löpande framföra konstruktiv kritik för hur systemet kan 
utvecklas inom ramarna för det befintliga riksdagsbeslutet. Med andra ord har inte SFS drivit 
frågan om att systemet ska ersättas i sin helhet då bedömningen gjorts att de politiska chanserna till 
att lyckas åstadkomma något sådant är obefintliga under sittande regering.

Under hösten släppte den europeiska kvalitetssäkringsorganisationen the European Association for 
Quality Assurance in Higher Education (ENQA) en rapport där den svenska modellen för nationell 
kvalitetsutvärdering underkändes. ENQA:s granskningar genomförs utifrån de riktlinjer som är 
fastställda i dokumentet Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area (ESG) och som medlemsländerna åtagit sig att följa. HSV/UK-ämbetet som för 
Sveriges räkning är medlemmar i ENQA har fått två år på sig att åtgärda de kritiserade bristerna i 
systemet och på så vis återigen leva upp till riktlinjerna i ESG. Om detta inte görs utesluts Sverige 
ur ENQA.
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Ett oberoende studentinflytande

Under året har SFS påverkansarbete för ett stärkt och oberoende studentinflytande varit inriktat på 
att få till en statlig utvärdering av kårobligatoriets avskaffande.
Sedan kårobligatoriet avskaffades 2010 har studentkårernas förutsättningar förändrats i grunden. 
Kårerna är i en organisatorisk och ekonomisk beroendeställning gentemot sina lärosäten 
som består i att status som studentkår och finansiering med grundutbildningsmedel avgörs av 
lärosätenas styrelser. Härutöver har studentkårerna en rad nya uppgifter att utföra vid sidan av sitt 
regeringsuppdrag tillika kärnverksamhet, nämligen att organisera och bedriva studentinflytandet 
i utbildningarna. Som exempel på sådana uppgifter kan nämnas att kårerna bedriver en utåtriktad 
kommunikation och marknadsföring för att klara av de mycket stora medlemsrekryteringar de är 
beroende av varje termin och läsår. Många kårer söker också olika former av externfinansiering för 
att få ekonomi i sin verksamhet. 

Tidigare verksamhetsår har det politiska påverkansarbetet som SFS bedrivit avseende 
studentkårernas nya villkor i huvudsak varit inriktat på att öka det statliga stöd som kårerna tilldelas 
genom regleringsbrev från utbildningsdepartementet. Det huvudsakliga motivet till det har varit
det otillräckliga statsbidrag som regeringen valt att finansiera studentkårernas arbete med efter 
att obligatoriet avskaffats. Särskilt har SFS påverkansarbete¨i denna fråga fokuserats på att på 
olika sätt hänvisa till de slutsatser som drogs i den utredning som föregick och utgjorde underlag 
till reformen om obligatoriets avskaffande. För att säkerställa ett fullgott studentinflytande 
konstaterade utredningen ifråga att det behövts ett statligt stöd till studentkårerna som är tre 
gånger så högt som dagens statsbidrag. SFS har därför menat att regeringen inte uppfyllt de 
åtaganden den själv satt upp för att skapa förutsättningar för studentinflytandet regeringen själv 
säger sig värna. Den uppfattningen har SFS fortsatt påtala under verksamhetsåret 2012/2013 men 
samtidigt har det politiska budskapet från utbildningsministern varit mycket tydligt med att det inte 
kommer att komma ifråga med något ökat direkt stöd från staten med nuvarande regering. SFS har 
därför valt att istället kräva att regeringen genomför en uppföljande granskning av studentkårernas 
villkor och situationen för studentinflytandet tre år efter att kårobligatoriet avskaffats.

Enligt den nya lagstiftningen ska studentkårernas status som studentkår, med rätten att representera 
studenterna vid lärosätet, prövas av lärosätenas styrelser vart tredje år. Innevarande verksamhetsår 
har därför varit det sista på den första perioden med sådan kårstatus för studentkårerna efter 
obligatoriets avskaffande. Med hänvisning till de förhandlingar mellan lärosäten och studentkårer 
som pågått under året har SFS därför framhållit för regeringen att en översyn av studentkårernas 
förutsättningar är nödvändig. Tidigare har regeringen hänvisat till att den närmaste tiden 
efter obligatoriets avskaffande är att betrakta som en omställningsperiod. Under den tiden 
har regeringen ansett att det är för tidigt att dra någon slutsats om eventuella nya problem för 
studentkårerna. Mot bakgrund av det genomförde SFS tillsammans med SUHF föregående 
verksamhetsår (2011/2012) en enkätundersökning om hur studentkårer respektive lärosäten 
upplevde situationen och vilka problem de ansåg fanns. Denna undersökning resulterade i en 
rapport som sammanfattade vad SFS och SUHF tillsammans ansåg var hot och potentiella 
problem för studentinflytandet på kort och lång sikt. Som särskilt problematiskt betonade denna 
rapport likvärdigheten mellan kårer och förutsebarheten och stabiliteten i kårernas ekonomiska 
och organisatoriska planering av verksamheterna samt att kårernas kärnverksamhet tenterade att 
marginaliseras i ökande grad.

SFS och SUHF gemensamma rapport har under året använts för att belysa behovet av en gedigen 
översyn i statlig regi av studentinflytandets nuvarande förutsättningar. Detta har framförallt gjorts 
i direkt dialog med utbildningsminister Jan Björklund och hans statssekreterare Peter Honeth. I 
detta samtal har SFS gjort ett antal huvudsakliga poänger. Varken SFS eller SUHF saknar, var för 
sig och tillsammans, resurserna för att på egen hand bereda ett tillräckligt rättvisande underlag för 
analys och slutsatser om hur förutsättningarna för studentinflytandet kan förbättras. Därtill har SFS 
hävdat att det rimligen bör vara regeringen själv som gör en sådan utredning eftersom det var den 
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som ansåg det nödvändigt att avskaffa kårobligatoriet men fortsatt värnar studentinflytandet i sig. 
Att den politiska makten utvärderar sina reformer har SFS påpekat är det sedvanliga i andra fall och 
måste vara det även när det kommer till kårobligatoriets avskaffande. SFS och SUHF rapport ger i 
sig endast stöd för farhågor och risker, men inga säkra generella problemformuleringar görs i den.

I de samtal med utbildningsministern som SFS har fört under året har han medgett att det 
finns principiella problem med att kårerna är ekonomiskt och organisatoriskt beroende av sina 
lärosäten. Samtidigt harministern dock uttryckt ett tydligt villkor för att vara beredd på att 
diskutera en utvärdering av kårobligatoriereformen. För att en sådan översyn ska komma ifråga har 
utbildningsdepartementet krävt att SFS bättre artikulerar de konkreta problemen som generellt 
återfinns bland studentkårerna och inte bara det principiellt problematiska. För att tillmötesgå detta 
krav har SFS under året genomfört ett arbete som dels bestått i en intern problemformulering och 
dels ett löpande samtal med SUHF om frågan.

Det övergripande temat för verksamhetsårets medlemsmöte var medlemskårernas erfarenheter 
från den första perioden utan kårobligatorie. Ambitionen var att å ena sidan stimulera ett 
erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna som de kunde dra nytta efter mötet under de pågående 
förhandlingarna med sina lärosäten samt inför den kommande treårsperioden. Å andra sidan 
ville SFS utnyttja medlemsmötet för att kunna få inspel till och svar på frågor för det pågående 
påverkansarbetet gentemot departementet. Detta gjordes genom workshops och Open Space-
övningar under medlemsmötet Med stöd i tidigare nämnd rapport och den kunskap som kom SFS 
till känna skulle frågan om konkreta problemformuleringar kunna besvaras bättre och på så vis 
leda till att utbildningsministern blir beredd att tillsätta en utvärdering av obligatoriereformen.  
Efter medlemsmötet författades en enklare rapport för internt bruk som sammanfattade vad 
medlemmarna kommit fram till. Den rapporten användes i den dialog som parallellt fördes med 
SUHF för att tillsammans kunna formulera en problembild som var gemensam för studentkårer 
och lärosäten.

Under flera möten mellan SFS och presidiet för SUHF diskuterades hur de båda organisationerna 
bäst skulle gå tillväga för att påverka regeringen. SUHF har under hela tiden varit tydliga med 
att frågan om förutsättningarna för studentkårerna är mycket angelägen även för dem. Slutsatsen 
drogs därför att båda organisationerna, och i förlängningen landets studentkårer och lärosäten, 
skulle tjäna på att vara så samstämmiga som möjligt och tillsammans kräva att regeringen följer upp 
obligatoriereformen.

Under våren fick SFS tydliga signaler om att utbildningsministen är beredd på att avtala om 
ett möte om hur den översyn som SFS och SUHF efterlyser skulle kunna e ut förutsatt att ett 
underlag presenteras för departementet. Vårterminen har därför spenderats med att producera en 
sådan promemoria och tillsammans med SUHF har nu SFS skickat en förfrågan om ett möte med 
utbildningsministern under början av hösten 2013.
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Social trygghet

Den sociala tryggheten för Sveriges studenter har alltid varit en aktuell fråga för SFS och består av 
en mängd olika delar. Fokus för SFS har de senaste åren legat på bland annat den parlamentariska 
socialförsäkringsutredningen (PSFU) som tillsattes 2010 och som har i uppdrag att se över det 
svenska socialförsäkringssystemet, bland annat sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. Utredningen 
består av representanter från samtliga riksdagspartier med ett tillhörande sekretariat och skulle 
initialt slutrapporteras i maj 2013. SFS fick i början av utredningen i uppdrag att utreda studerandes 
situation mer specifikt. En officiell underlagsrapport publicerades juni 2011 och har legat till 
grund för SFS arbete kring socialförsäkringsarbetet. I socialförsäkringsfrågan används begreppet 
studerande då SFS utrett problematiken och presenterat lösningar för både högskolestudenter som 
vuxenstuderande.

Det finns flera problem i dagens socialförsäkringssystem där studerande hamnar i kläm. Det 
handlar bland annat om att cirka 40 % av Sveriges studerande inte har en tillgång till sjukförsäkring 
som studerande. Att en persons upparbetade sjukpenninggrundande inkomst (SGI) försvinner 
vid en dag utan studiemedel. En studerande kan inte vara sjukskriven på deltid. Karenstid för en 
studerande är 30 dagar. Rehabilitering sker inte tillbaka till studier. Arbetslöshetsförsäkringen 
skyddar arbete inte inkomst. Studier måste avbrytas eller avslutas för att få ersättning. Ekonomisk 
otrygghet vid jobbsökande. Problemen går lätt att fortsätta radas upp. Det är därför oerhört viktigt 
för studerandes trygghet att socialförsäkringssystemet förändras och anpassas efter de studerandes 
förutsättningar och möjliggör studier.     

Vid verksamhetsårets början planerades SFS arbete utifrån att PSFU skulle redovisa sitt uppdrag 
i maj 2013 men redan i ett tidigt skede kom tydliga signaler om att regeringen skulle förlänga 
utredningstiden. Den 13 september beslutade regeringen om att ge PSFU ett tilläggsdirektiv samt 
förlänga utredningstiden med rapportering senast 31 januari 2015. Förutom att PSFU fått en 
förlängd utredningstid har det funnits politiska låsningar i överläggningarna vilket fått effekten 
att utredningen fortfarande diskuterar arbetslöshetsförsäkringen men utan att ha några tydliga 
överenskommelser. Sjukförsäkringen har under året inte diskuterats men SFS har flertalet gånger 
påpekat den stora problematik som finns för studerande i dagens system. Vidare har vikten av breda 
politiska lösningar påtalats där studerande är en del i helhetslösningen och inte en särlösning som i 
verkligheten är idag.

Den förlängda utredningstiden har påverkat det arbete som SFS planerat inför verksamhetsåret. 
Fokus ändrades till fortsatt kontakt med sekretariat och ledamöter av PSFU. Det ska även sägas 
att flertalet av ledamöterna bytts ut sedan utredningen startade 2010 vilket gjort det extra viktigt 
att uppmärksamma dem på SFS och den underlagsrapport som skrivits till utredningen. SFS har 
presenterat problembild och de lösningsförslag kring arbetslöshetsförsäkringen för PSFU som 
redovisas i underlagsrapporten. Det finns flera olika förslag som utredningen arbetar med. TCO 
lanserade under senare delen av hösten 2012 ett förslag för arbetslöshetsförsäkringen där bland 
annat studenter var inkluderade. Det fanns förhoppningar att det så kallade “TCO-förslaget” skulle 
öppna upp den politiska diskussionen och föra arbetet vidare. Tyvärr innebar inte TCO-förslaget 
den öppning som hade önskats och arbetslöshetsförsäkringen har fortsatt varit huvudfokus för 
PSFU även under våren. 
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Under våren 2012 presenterade CSN en utredning där förslag på lösningar presenterades för 
att möjliggöra deltidssjukrivningar för studerande. Ett förslag som i många fall är positivt då det 
öppnar upp att kombinera sjukersättning och studiemedel men samtidigt ligger lösningen inom 
studiemedelssystemet och en stor del av de studerande skulle inte kunna utnyttja den möjligheten. 
Under sommaren bearbetades förslaget på Utbildningsdepartementet innan det skickades vidare 
till PSFU. Att PSFU arbetat arbetslöshetsförsäkringen under hela året har naturligtvis inneburit att 
frågan om sjukförsäkringen inte berörts och således inte heller frågan om deltidssjukskrivningar för 
studerande. SFS har påtalat de enorma problem i dagens sjukförsäkringssystem som skapar hinder 
för studerande och att förändringar är brådskande. 

I början av juni 2013 meddelades att huvudsekreteraren för PSFU, Irene Wennemo, avsäger sig 
uppdraget med omedelbar verkan. Att huvudsekreteraren väljer lämnar utredningen är olyckligt och 
riskerar att få konsekvenser för kommande arbete.

CSN, kvinnor och mäns hälsa

Våren 2012 släppte CSN en rapport som studerandes ekonomiska och sociala situation. Från den 
rapport som släpptes våren 2012 påtalade SFS att det fanns tydliga skillnader i hur kvinnor och 
män upplevde sin hälsa under studietiden. Under sommaren gav regeringen CSN i uppdrag att titta 
närmare på vad dessa skillnader beror på. SFS var delaktiga under arbetets gång och deltog även på 
seminariet när rapporten släpptes. 

Rapporten visar på skillnader i upplevd hälsa mellan kvinnor och män och att orsaken till den 
upplevda hälsan skiljer sig beroende på kön. Kvinnor upplever en betydligt sämre hälsa än män. 
Kvinnor känner sig i högre utsträckning stressade, känner ängslan och oro och upplever mer fysiska 
smärtor i rygg, nacke och axlar än män. Kvinnor uppger även att de har högre prestationskrav på 
sig själva. Även den ekonomiska situationen påverkar hälsa bland de studerande, det finns dock 
ingen skillnad i kön när det gäller ekonomi utan tydligare kopplat till ålder, föräldraskap eller etnisk 
bakgrund. 80 % av kvinnor uppger att de är stressade och motsvarande siffra för män är 60 %. 
Det uppges dock att stress ses som ett normaltillstånd, vilket är oerhört oroväckande. Skillnaderna 
mellan kön visar även på att det finns strukturella problem som måste åtgärdas. SFS framförde 
att regeringen måste ta tillvara på den rapport som CSN producerat och vidta åtgärder för att 
motverka de hälsoproblem som är tydliga i rapporten. Det handlar om höjt studiemedel, mer 
resurser till studenthälsan, förändrat sjukförsäkringssystem och förändra studiemiljö och en bättre 
anpassad pedagogik. Vidare behövs kontinuerliga uppföljningar för att skapa en ökad förståelse och 
kunskap i frågan om studenters hälsosituation.
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Studentbostäder

Då arbetet med den parlamentariska socialförsäkringsutredningen stagnerat under året har ett 
större arbete gjorts kring den enorma bristen på studentbostäder. Frågan om studentbostäder 
har varit en del av “I blickfånget” men uppvärderingen har gjorts efter en omvärldsanalys av 
stora politiska frågor under verksamhetsåret. SFS släpper inför starten av varje hösttermin en 
bostadsrapport där bostadssituationen för studenter undersöks på studieorter runt om i Sverige. 
SFS Bostadsrapport 2012 visar på att bristen på studentbostäder är ett nationellt problem och att 
situationen blir värre ju längre tiden går. Endast tre studieorter, Härnösand, Gävle och Karlshamn, 
kunde erbjuda en bostad inom 30 dagar. På en majoritet av orterna får studenten tillgång till en 
lägenhet någon gång under höstterminen. Den värsta situationen är på de stora studieorterna som 
Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Lund men även Växjö. På dessa orter erhålls inte en bostad 
ens under höstterminen. För en studentbostad i Stockholm är väntetiden 2-3 år och i Växjö har 
bostadskön ökat med 350 % och uppgår nu till mer än ett år. Bostadsrapporten har legat till grund 
för SFS arbete med bostadsfrågan under hela året.

Det beräknas att det i Sverige saknas cirka 20 000 studentbostäder och cirka 290 000 bostäder 
för unga. Att det råder brist på studentbostäder får effekt att studenter tvingas tacka nej till sina 
utbildningar då de inte får tag i någon lägenhet. Bostadsmarknaden får en större inverkan på val av 
utbildningsort. Därtill är den enorma bristen på bostäder för unga även något som får konsekvenser 
för studenter. Det krävs rejäla satsningar på bostäder för att skapa förutsättningar för att åtgärda 
bristen. Flera politiska partier har gjort utspel i bostadsfrågan och i regeringens höstbudget 
lanserades några förändringar. Dels infördes 50 miljoner kronor över tre år för innovativt byggande 
samt 5 miljoner kronor som stöd till kommuner med lärosäte, eller närliggande kommun, för att 
inventera mark där studentbostäder kan uppföras. Förutom de avsatta pengarna i budgeten har 
även bostadsminister Stefan Attefall tillsatt flera utredningar för att undersöka hur dagens regelverk 
kan förändras för att underlätta bostadsbyggandet framöver. SFS är delaktiga i arbetet med denna 
regelöversyn genom en kontinuerlig kontakt med Boverket som har uppdraget. Därutöver har SFS 
deltagit på möte med Stefan Attefall men även på flera konferenser med politiker och företag från 
byggsektorn för att lyfta upp den stora bristen på studentbostäder. Det arbete som genomförs på 
nationell nivå är viktigt och i rätt riktning. Det är dock även oerhört viktigt att berörda kommuner 
verkligen tar sitt bostadsförsörjningsansvar som de är ålagda, något SFS påpekat under hela året. 

Bostadsfrågan är komplex och kräver ett arbete både på nationell och på kommunal nivå där 
samtliga drar åt samma håll. Det har lett till att SFS under året arbetat med dels påverkan men även 
samla kunskap för att kunna vara en aktiv part i nationella diskussioner om förändringar av regler. 
Under senare delen av våren 2013 lanserade även Stefan Attefall förslag på ett tydligare, regionalt, 
bostadsförsörjningsansvar för att kommuner med närhet till ett lärosäte ska ta ett gemensamt 
ansvar.



Studenters ekonomi

En viktig del i arbetet med studenters trygghet är arbetet kring studiemedlet och studenters 
ekonomi. Inför vårterminen släpper SFS årligen en studentbudget som i år visade att studenter 
generellt går back 759 kronor per månad. Studentbudgeten visar att studenter fortsätter går back 
varje månad trots de förändringar som regeringen gjort i studiemedlet med ökningar av främst 
lånedel och indexering för att skapa en automatisk uppräkning. Studiemedlet är en för studenter 
ständigt aktuell fråga men har på sistone inte haft samma prioritering i den nationella politiken. 
SFS har arbetat hårt med att medvetandegöra problematiken med studiemedelsnivån och reglernas 
utformning för att åter få fokus på studiemedlet. Trots det förhållandevis låga intresset kring 
studiemedelsnivån har det skett några förändringar i studiemedlet. År 2010 infördes hårdare regler 
kring utbetalningar av studiemedel, något som medförde att äldre studieresultat skulle omfattas 
i CSN:s bedömning. Förändringen innebar att det i vissa fall var svårare att erhålla studiemedel, 
något SFS påpekat i förarbetet och efter införandet. Därtill fick förändringarna även konsekvenser 
för främst teknologstudenter på grund av läsårets upplägg. Dessa problem har diskuterats med 
CSN men även berörda politiker för att komma fram med åtgärder som kan leda till förändringar. 
Under året har förändringar föreslagits vilka kommer leda till en något flexiblare bedömning än de 
vad som rått sedan 2010.  

Under senare delen av våren 2013 presenterade regeringen en proposition om förändringar i 
utlandsstudiemedlet. Propositionen ligger i linje med den SOU som presenterades 2011 och 
innebär ett mer enhetligt system för utlandsstudiemedel. Det finns dock risker med den förändring 
som görs då det är oklart hur de studenter som väljer att studera i de populäraste länderna USA, 
Australien och Storbritannien kommer att påverkas. Studiemedelsnivåerna minskar avsevärt 
gentemot dagsläget å andra sidan ökar möjligheten att låna för studieavgifter. Det finns en brist på 
statistik om hur studenter klarar levnadskostnader idag vilket har försvårat bedömningen. SFS har 
yttrat denna oro till såväl politiker som CSN för att skapa det bäst möjliga systemet och även se till 
att en uppföljning av förändringen sker efter införandet. 

Värt att notera är att biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni under vintern 2013 valde att 
avgå. I hennes ställe utsågs Maria Arnholm till ansvarig minister.
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Utbildningsbidrag för forskarstudenter

Utbildningsbidrag för doktorander är ett stort problem och skapar en otrygg och osäker situation 
för enskilda individer och familjer. Ett avskaffande av utbildningsbidraget har SFS arbetat för under 
en lång tid. I regeringens budgetproposition hösten 2012 lanserades en satsning på doktorander där 
utbildningsbidrag enbart blir tillåtet under doktorandens första år därefter ska anställning erbjudas. 
Det är ett steg i rätt riktning om än SFS vill se ett helt avskaffande av utbildningsbidraget. Förutom 
den nationella satsningen har allt fler lärosäten på egna initiativ valt att avskaffa utbildningsbidraget 
som finansieringsform. Den trenden är positiv att se och förhoppningsvis kan det steget underlättas 
när det enbart handlar om en förändrad finansiering det första året.
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De frågor som återfinns i avsnittet “I blickfånget” i verksamhetsplanen arbetas med utefter den 
utveckling som sker på de olika områdena. De frågor som nämns i ”I blickfånget” bevakas och 
SFS agerar i de fall något specifikt händer. Det innebär att den generella utvecklingen i frågorna 
redovisas för i verksamhetsberättelsen, i de fall SFS har agerat nämns även det. Under året har vissa 
frågor varit extra aktuella under hela eller delar av året vilket medför att SFS arbetat olika mycket 
med varje fråga. 

Styrelsen upprättade i början av verksamhetsåret arbetsgruppen för att bevaka olika frågor i 
avsnittet ”I blickfånget”. Arbetsgrupperna var ”Förutsättningar att studera”, ”Sektorns utformning” 
samt ”Under studietiden”. Utöver det inrättades även en arbetsgrupp med specifikt ansvar för 
presidiets arbetsbelastning.

Antagning
Högskoleprovet har under en längre tid varit omdebatterat av flera orsaker och så även i år. Det har 
bland annat handlat om att högskoleprovets uppbyggnad missgynnar individer med visst kön och 
bakgrund, att nödvändiga hjälpmedel inte fått användas men även ifrågasättande av högskoleprovets 
prognosförmåga.

Under våren 2013 granskade Dagens Nyheter intaget till lärarutbildningar runt om i Sverige. 
I granskningen uppmärksammades att 123 studenter blivit antagna till lärarutbildningar på 
högskoleprovet med betyget 0,1. Att studenter blivit antagna med det betyget i kombination med 
en relativt aktiv debatt om lärare ledde fram till att regeringen beslutade att ge Universitets- och 
högskolerådet (UHR) i uppdrag att utreda en godkändgräns på högskoleprovet. Att införa en 
godkändgräns är att missa den reella problematiken till förmån för att stilla kritiker.

Även om en student blir antagen till en utbildning med en låg poäng på högskoleprovet har 
studenten alltid en grundläggande högskolebehörighet, något som aldrig får glömmas bort. 
Högskoleprovet ska vara en kompletterande möjlighet för individer att söka sig vidare till högre 
utbildning. Högskoleprovet är enbart en urvalsgrund, inget annat. På det sättet främjas bland annat 
breddad rekrytering och livslångt lärande. På grund av de många förändringarna i betygssystemet 
på gymnasiet, ställs det högre krav på ett antagningssystem. För att antagningssystemet ska vara 
likvärdigt för alla måste det vara anpassat efter alla studenter med olika betygsformer. 

Förutom att bland annat meritvärdet har bidragit till problemen menar SFS att det behövs 
en översyn av behörighetsreglerna, men framförallt en utredning av antagningssystemet. 
Antagningssystemet har lappats och lagats tillräcklig och är uppbyggt för att missgynna 
urvalsgrupper. Vad SFS menar behövs är ett helhetsgrepp om antagningen och tillsätta en 
utredning som leder fram till ett nytt, välfungerande och transparent, antagningssystem.

Studieavgifter
Under stora delar av verksamhetsåret har inte frågan om studieavgifter varit aktuell i Sverige. 
Däremot har frågan varit mer levande i både Finland och Norge. Under julledigheten 2012 kom 
nyheten att en majoritet av de finska riksdagsledamöterna skrivit under ett förslag att införa 
studieavgifter för tredjelandsstudenter. Sedan 2010 har det pågått ett pilotprojekt om studieavgifter 
för studenter utanför EU/EES. De rapporter som uppföljningsgruppen har gjort har visat på en 
oerhört negativ utveckling i antalet studenter som kommer till Finland vilket
i förlängningen påverkar den finska högre utbildningen negativt. SFS har skrivit en debattartikel 
i Huvudstadsbladet i början av december som är en av Finlands största dagstidningar men även 
skrivit ett brev till finska riksdagsledamöter för att berätta om de negativa effekter som vi ser 
i Sverige efter införandet av studieavgifter. Även i Norge börjar det bli alltmer aktuellt med 
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studieavgifter i och med stortingsvalet hösten 2013 där det finns intentioner att avgifter införs 
om regeringen byts. Föreläsningar om studieavgifter och dess effekter har genomförts för SFS 
systerorganisationer i Finland och Norge.

Den svenska debatten om studieavgifter blev aktuell i samband med Socialdemokraternas kongress 
under våren 2013 där bland andra S-studenter arbetade för att moderpartiet skulle ändra sitt 
beslut från 2009, ett arbete som lyckades. Det är positivt att Sveriges största parti återigen är emot 
studieavgifter och att enskilda studenter aldrig ska bära kostnader för utbildningen. 
 
Momsplikt 
Inför verksamhetsåret lanserade EU kommissionen ett förslag på hur momsplikten ska förändras 
inom EU för att få en mer jämställd lagstiftning. I det förslaget fanns momsplikt för ideella 
föreningar med vilket riskerar att slå hårt mot ideella organisationer och däribland studentkårer. 
Konsekvenserna för det svenska civilsamhället skulle bli enorma, något som även regeringen 
framfört i förhandlingar i EU. Det har lett fram till att det ursprungliga förslaget förkastades och 
ett nytt förslag utarbetats. SFS har bevakat frågan under året men då förändringar gjorts i förslaget 
under en stor del av verksamhetsåret har det inte skett några stora framsteg. Det finns dock 
indikationer på att ideella föreningar är borttagna från momsplikten vilket skulle vara en stor seger 
för Sverige. 

Högskolestiftelsen
I början av verksamhetsåret var stiftelseombildning en aktuell fråga. Det har däremot inte lett fram 
till något förutom att Lunds universitet fått i uppdrag att utreda vilka kostnader och konsekvenser 
en stiftelseombildning av lärosätet skulle ge upphov till. I slutet av juni 2013 presenterade 
Utbildningsminister Jan Björklund en departementspromemoria om en ny verksamhetsform 
vid namn “Högskolestiftelse”. Det mest centrala för SFS är att studenters rättssäkerhet och 
studentinflytande garanteras. Något som SFS i den initiala bedömningen inte ansåg gjordes i den 
promemoria som Björklund presenterade. 

Studentbostäder 
På grund av utvecklingen av arbetet för PSFU samt att bristen på studentbostäder varit en stor 
politisk fråga har SFS arbete med studentbostäder ökat i omfattning. En närmare redogörelse 
återfinns under kapitlet om den politiska fokusfrågan “Social trygghet”.
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Komit
SFS har en internationell kommitté, Komit, som är en kommitté under SFS styrelse. Komit arbetar 
närmast SFS vice ordförande och representerar SFS i internationella frågor och speciellt deltagande 
på konferenser anordnade av ESU och NOM. Komit är relativt nystartat och består av fyra 
ledamöter med tvåårs överlappande mandat. Komit har under året, förutom deltagande på och inför 
konferenser, arbetat med att se över strukturerna för SFS internationella arbete vilket resulterat i en 
rapport med problembild och lösningsförslag. Eftersom Komit är så pass nystartat finns det många 
förbättringar som kan göras för att effektivisera arbetet och dra mest nytta av den kompetens som 
ledamöterna har. Att vidareutveckla strukturer och arbetssätt kommer fortsätta nästa verksamhetsår 
med årets utredning som grund och kunskapsunderlag.

European Students’ Union 
European Students’ Union (ESU) är en sammanslutning nästan 50 medlemsorganisationer från 
nästan 40 olika länder. Tillsammans representerar ESU 15 miljoner studenter runt om i Europa. 
ESU bildades 1982 på Södermalm i Stockholm med SFS som en av initiativtagarna och SFS är 
fortsatt en aktiv aktör inom organisationen.
 
European Students’ Convention
Två gånger under verksamhetsåret hölls European Students’ Convention (ESC) med olika teman. 
ESC är en möjlighet för medlemsorganisationerna till erfarenhetsutbyte men även en möjlighet för 
ESU att samla in åsikter och kunskap till sina pågående projekt. 

Höstens ESC var stark färgat av den ekonomiska krisen och dess konsekvenser för den högre 
utbildningen runt om i Europa. Istället för att satsa på högre utbildning som en väg ur krisen har 
många länder valt att genomföra stora åtstramningar på utbildningen. Förutom diskussioner om 
den ekonomiska krisens inverkan på högre utbildning diskuterades även ESU:s nystartade projekt 
Student Advancement of Graduates Employment (SAGE). Det diskuterades olika synvinklar 
på begreppet “employability” och det gavs även möjligheter att ge konkret input på projektet 
och vilka områden de ska gå närmare in på. I samband med detta hölls även två presentationer 
om employability och vad som bör ingå i en definition. Enligt Bolognaprocessen definieras 
employability som “the ability to gain initial employment, to maintain employment, and to be able 
to move around within the labour market.”. 

Vårens ESC hade tema “Equality for Diversity - The Social Dimension and Equality in Higher 
Education Today”. Diskussioner kretsade kring den sociala dimensionen, förutsättningar att studera 
och därigen en tillgänglig utbildning. Vidare diskuterades de normer och maktstrukturer som finns 
och som kan sätta stopp för deltagande i högre utbildning. Under konferensen uppmärksammades 
arbetet SFS gör genom projektet “Så funkar det” vilket förhoppningsvis kan ge avtryck ute även i 
Europa. 

Board Meetings
Förutom två konferenser hölls även två Board Meetings (BM) för ESU. Fokus under året har varit 
revidering av ESU:s policydokument som har bestått av en mängd olika dokument och skapat 
en svåröverskådlig bild. Policyrevideringen har ämnat till att samla samtliga åsikter i ett stort 
policydokument med fokus att vara ett stöd för de förtroendevalda. SFS har varit mycket delaktiga 
i revideringen av dokumenten och är även nöjda med utfallet. Därtill har även ett långsiktigt 

Sveriges förenade studentkårer 2013

Internationellt



strategiskt ramverk inrättats. Utöver arbetet med policyrevidering och det strategiska ramverket 
har fokuset för SFS arbete under verksamhetsåret varit valet av presidie och ny styrelse. Under 
verksamhetsåret har SFS haft en representant i styrelsen (Executive Committee, EC) och under 
året utkristalliserades ett intresse för kandidatur mot en post i presidiet. Efter ett idogt arbete valdes 
så Elisabeth Gehrke till vice ordförande för ESU verksamhetsåert 2013/2014. Det är första gången 
på nästan tio år som SFS har en person i ESU:s presidie och första kvinnliga presidieledamoten från 
SFS. 

NOM
Nordiskt Ordförandemöte (NOM) är ett nätverk som består av de nordiska och 
baltiska nationella studentorganisationerna. NOM sammanträdde första 
gången i Århus, Danmark, 1946 och träffas två gånger per år för att diskutera 
aktuella frågor och utmaningar som studenter möter. Dessa sammanträden har 
två delar. De två första dagarna är det öppna seminarier dit även övriga 
organisationer inom ESU är inbjudna till att delta medan den avslutande dagen 
är ett stängt beslutsmöte enbart för medlemmarna i NOM. 

Helsingfors
Temat för NOM Helsingfors var ”Commodification of Higher Education in Northern Europe”, 
vilket kan översättas till kommersialisering av högre utbildning. Den högre utbildningen i de 
nordiska och baltiska länderna, men även resten av Europa, står inför stora utmaningar när det 
gäller utvecklingen av utbildningssektorn. I flera av länderna inom NOM finns idag studieavgifter 
i olika former och det finns tecken på att än fler kommer införa det i nära framtid. Det pågår även 
tydliga diskussioner om syftet med höge utbildning där näringslivet i många fall vill se förändringar 
som nästintill innebär att lärosäten ska bli arbetskraftsfabriker och tanken på att kunskapen för 
varje enskilt jobb måste erhållas på den specifika arbetsplatsen har gått förlorad. Förutom detta 
ser vi även att lärosäten börjar etablera sig i andra länder genom att bygga upp campus utomlands, 
en alltmer omfattande profilering av lärosäte och utbildningar som allt samman tydligt visar på en 
kommersialisering av den högre utbildningen.
 
Reykjavik
Vårens NOM hölls i Reykjavik med tema Entreprenörskap och anställningsbarhet. Det hölls 
föreläsningar om hur isländska lärosäten arbetar med ämnet entreprenörskap. Även nyuppstartade 
företag av studenter presenterade sin verksamhet och hur det går för studenter att starta egna 
företag. Tyvärr var det för stort fokus på att starta företag istället för att uppmuntra entreprenöriella 
egenskaper hos studenter. Just avsaknaden av en sådan inriktning påtalades från flertalet deltagare 
och förhoppningsvis bär föreläsarna med sig de kommentarerna. Entreprenöriella egenskaper 
handlar inte enbart om att starta eget företag. Entreprenörskap brukar definieras som ”förmågan att 
identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara på dessa möjligheter”. Det handlar om 
att träna på att se möjligheter, handling mot målet att generera nytta för någon annan som någon 
vill ha och efterfrågar. Oavsett om det är socialt, ekonomiskt eller andra värden någon vill ha. Dessa 
egenskaper är alltså något som bör uppmuntras att utveckla. Inte enbart för att starta företag utan 
även för att lösa problem i andra verksamheter eller organisationer. Ett exempel som lyftes fram 
från NSO, Norge, var vikten av förmågan att identifiera problem och hitta lösningar inom vården. 
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Future
En viktig del av träffarna inom NOM är, förutom konferensernas innehåll, möjligheten att 
utveckla samarbetet. Under det senaste året har ett arbete vid namn NOM Future startats 
som ämnar till att utveckla organisationen men framförallt att etablera kontakt med relevanta 
organisationer i Norden. Arbetet med NOM Future kommer fortlöpa kommande verksamhetsår 
och förhoppningen är att det mynnar ut i kontakter med andra nordiska organisationer som arbetar 
med högre utbildning.

Ministermöten
Nästa ministermöte hålls 2015 vilket har inneburit att SFS under året koncentrerat arbetet mot 
att vara en aktiv part i de rådgivande fora som finns mellan regeringen och intresseorganisationer. 
Bland annat har SFS deltagit på möten inför Bologna Follow-up Group (BFUG) för att ge inspel 
på den svenska hållningen men även deltagit på samråd över EU-politiken på utbildningsområdet. 
Under året har mycket hänt på EU-nivå vilket medfört ett relativt omfattande arbete. Efter 
ministermötet 2012 har arbetet inom BFUG gått in i ett nytt skede och nya arbetsgrupper 
med tillhörande fokusområden har påbörjat arbetet. Det handlar bland annat om den sociala 
dimensionen och förutsättningar att studera och bredda rekrytering där European Students’ 
Union (ESU) sitter som medordförande. Från svenskt håll deltar Utbildningsdepartementet i 
den så kallade strukturella arbetsgruppen som bland annat har till uppgift att ge sin syn på det 
framarbetade förslaget på riktlinjer för kvalitetsgranskning (ESG). Då Sverige har ett system som 
skiljer sig mot övriga länder knutna till ESG är det viktigt att kontinuerligt framföra SFS åsikter 
kring utvecklingen av kvalitetsutvärderingssystem. Därtill är ESU mycket aktiv i revideringen av 
ESG då de tillsammans med tre andra organisationer utarbetar det initiala förslaget. Förutom 
den strukturella arbetsgruppen är Sverige även medlemmar i en så kallad “pathfinder”-grupp 
som ska se över möjligheterna att implementera automatiskt erkännande av utländsk utbildning. 
Gruppens arbete drog igång vid årsskiftet 2012-2013 och SFS har en kontinuerlig kontakt med 
Utbildningsdepartementet i frågan. 

EU baserar i grunden sitt arbete utefter en långtidsbudget (Multiannual Financial Framework, 
MFF) som utgör budgetramarna för en period om sju år. Föregående långtidsbudget tog slut 2013 
och en ny budget skulle vara på plats för perioden 2014-2020. Under 2012 skulle beslutet tagits 
om en ny långtidsbudget men förhandlingarna har dragit ut på tiden. Att det inte finns nya ramar 
på plats riskerar att få konsekvenser för bland annat utbytesprogrammet Erasmus och de stipendier 
som delas ut i och med utbytet då ingen åtgärd för den årliga budgeten är gjord. Hösten 2012 
var finansieringen osäker kring stipendierna och då inga förändringar är gjorda för 2013 riskerar 
samma läge att uppkomma igen. Erasmusprogrammet är viktigt för mobiliteten av studenter och 
det är centralt att finansieringen är fullgod för att möjliggöra utbytet. 

En annan förändring som diskuteras inom EU i och med den nya långtidsbudgeten är Erasmus for 
All och är en sammanslagning av samtliga av dagens utbytesprogram för bland annat utbildning och 
sport. Den största förändringen i och med skapandet av Erasmus for All är att EU kommissionen 
vill införa en lånegaranti för masterstudenter. Lånegarantin är tänkt att vara utformad så att 
kommissionen garanterar privata banker och låneinstitut säkerhet för att de ska låna pengar till 
masterstudenter för att öka deras mobilitet inom EU. Det finns flera problem med lånegarantin 
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som påtalats av SFS och ESU men även av Sverige i överläggningarna. En lånegaranti med 
föreslagna utformning riskerar att bidra till en social snedrekrytering då den socio-ekonomiska 
bakgrunden är avgörande för en persons lånebenägenhet. Därtill leder ett sådant system även till 
att studenter får en stor skuldsättning. Förslaget bryter även mot den överenskommelse som gjorde 
på ministermötet i Bergen där det fastslogs att det är en nationell angelägenhet att säkerställa fullt 
portabla bidrag och lån.  

I november 2012 släppte EU kommissionen ett meddelande ”En ny syn på utbildning: att 
investera i färdigheter för att uppnå bättre socioekonomiska resultat”. Kommissionen presenterar 
olika förslag på hur utbildningen ska förändras för att bättre anpassas till dagens förutsättningar. 
Meddelandet rör all eftergymnasial utbildning vilket innebär att det för svenska förhållanden är 
inkluderat såväl högre utbildning som vuxenutbildningar. Anledningen till det är att Sverige är ett 
av få länder med den uppdelningen av eftergymnasial utbildning. Förändringar som föreslås handlar 
bland annat om att arbeta med vad kommissionen kallar ”färdighetsutvecklande utbildning”, att fler 
ska genomgå eftergymnasial utbildning men även arbeta för att förbättra kvaliteten i utbildningen. 
År 2020 kommer 20 % ytterligare arbeten att kräva eftergymnasial utbildning vilket måste avspegla 
de nationella utbildningsambitionerna (2020 kommer 34 % av andelen jobb kräva eftergymnasial 
utbildning medan andelen arbeten som kräver en lägre
utbildning sjunker till 18 % enligt prognos från Cedefop). Det handlar även om att med hjälp av 
utbildning minska dagens höga ungdomsarbetslöshet. Något som överlag kan ses som positivt 
är skrivningen ”Utbildningsanstalter på alla nivåer måste fortfarande anpassa sig för att göra sin 
undervisning bättre och mer relevant för elever och arbetsmarknaden, för att bredda tillträdet och 
underlätta övergångar mellan olika utbildningsbanor”. Däremot finns det framförallt två delar som 
SFS ser som problematiskt med meddelandet. Det är skrivningar som ”mer effektivitet” där 
effektivitetsbegreppet kan innebära minskade resurser men ökad ”output”. Det har dock påpekats 
att effektivitet i det här avseendet innebär att öka möjligheterna att erbjuda kurser oftare för att en 
student snabbare kan ta sig igenom sin utbildning.

Även ”kostnadsdelning” och att det är en fråga som bör debatteras, utforskas och analyseras 
ytterligare lyfts fram i kommissionens meddelande. Kostnadsdelning är en annan skrivning för 
studieavgifter och det är oroväckande att det på en europeisk nivå uppmuntras till ett samtal 
kring införandet av studieavgifter som en form av finansiering av utbildningen. Att lyfta fram 
studieavgifter som en väg att finansiera utbildning blir än mer problematiskt i en tid då flera länder 
i Europa har en problematisk tillvaro på grund av stor lånebörda. Att istället påföra dessa kostnader 
på individer är inte lösningen på några problem. Det innebär i många fall att individen istället blir 
skuldsatt och vi riskerar att återigen befinna oss i en skuldkris

Övriga internationella konferenser
Global Student Leadership Summit - London
I september arrangerade NUS-UK Global Student Leadership Summit (GSLS) i Longon 
som en del i deras 90-års firande. Förutom SFS deltog ungerfär 50 representanter från olika 
studentorganisationer runt om i världen. Till exempel var representanter från Nya Zeeland, 
USA, Canada och Chile på plats. Utöver detta sammanföll mötet med Global Truce 2012 
Student Coalition som är ett initiativ från organisationen Peace One Day vilket även påverkade 
innehållet på mötet. Mötet pågick i tre dagar med olika teman varje dag som var Education 
and Development, Education for Sustainable Development och Peace and Social Justice. De 
stora målen för konferensen var erfarenhetsutbyte, öka kunskap och att diskutera former för ett 
framtida internationellt/globalt samarbete. Mötet resulterade i “Memorandum on Global Student 
Cooperation” och “Statement of the Global Student Leadership Summit” som visar på en vision att 
arbeta med framöver.
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SFS Fullmäktige
SFS Fullmäktige (SFSFUM) hölls i maj månad i Västerås och Eskilstuna. Mötet var till stora delar 
likt tidigare års fullmäktige, men en hel del var nytt för i år. Det var exempelvis första gången som 
FUM var delat på två städer. Detta var ett koncept som gjorde det möjligt för de två städerna att 
visa upp och presentera sig. Det var också första gången som värdkåren hade två projektledare 
anställda.  Det var även första gången som VoteIT användes av SFS med blandad framgång. Bakom 
kulisserna skedde det också en del förändringar, exempelvis startade planeringen av fullmäktige 
tidigare än den tidigare har gjort. Närheten mellan Stockholm och Eskilstuna/Västerås gjorde 
också att det var lättare för projektledaren att ofta åka på planeringsmöten och få en överblick över 
situationen tillsammans med de lokala projektledarna. 

Under planeringen av SFSFUM utgick styrelse och kansli ifrån den utredning som gjordes i början 
av verksamhetsåret om att tillgängliggöra och effektivisera SFS årsmöte.

Efter fullmäktige skrevs det också en betydligt mer omfattande maktanalysrapport än det gjorts 
tidigare år, vilket även gjort att SFS styrelse och kommande års projektledare får ett mycket tydligt 
underlag på många av de problem som finns på SFSFUM och hur de kan åtgärdas.

Ett inkluderande förhållningssätt 
SFS har under verksamhetsåret arbetat med ett inkluderande förhållningssätt på flera plan. I 
höstas genomfördes en utredning på hur SFS Fullmäktige kan bli mer demokratiskt, tillgängligt 
och inkluderande. Information samlades in från styrelsen, medlemskårerna, kanslipersonalen 
och så kallade ”sfs-rävar” (personer som varit engagerade i SFS under en längre tid), samt andra 
organisationer. Sammanställningen presenterades för styrelsen som gjorde en hel del förändringar 
för att skapa ett mer inkluderande fullmäktige.
Samtidigt driver SFS ett framgångsrikt arbete med att bli mer tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning. SFS har ett nära samarbete med handikappsrörelsen och arbetar ständigt 
med att förbättra hela verksamheten ur ett tillgänglighetsperspektiv.
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Under SFS Fullmäktige 2013 fick maktanalytikerna (fd jämställdhetbevakarna) ett större mandat, 
tydligare ramar och ett större fokusområde. Rapporten från maktanalytikerna ska presenteras för 
styrelsen som ska se över vilka åtgärder som ska genomföras för att SFS Fullmäktige 2014 ska bli 
mer inkluderande.

SFS hade under verksamhetsåret 2012/2013 följande medlemmar:
•	 Blekinge Studentkår
•	 Consensus - Hälsouniversitetets Studentkår
•	 Corpus Medicum
•	 Chalmers Studentkår
•	 Dalarnas Studentkår 
•	 Dans- och cirkushögskolans Studentkår
•	 Ericastiftelsens studentkår i Stockholm
•	 Försvarshögskolan Sthlm 
•	 Gefle studentkår 
•	 Gotlands Studentkår Rindi
•	 Göta Studentkår
•	 Halmstad studentkår
•	 Hippologernas Akademiska Studentkår
•	 Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds Universitet
•	 Gymnastik- och idrottshögskolans Studentkår 
•	 Jönköpings Studentkår
•	 Karlstad Studentkår
•	 Konstkåren
•	 Kristianstad Studentkår
•	 Kungliga Musikhögskolans Studentkår
•	 Linnéstudenterna 
•	 Luleå studentkår
•	 Lunds Doktorandkår
•	 Lunds Naturvetarkår
•	 Mälardalens studentkår
•	 Naprapathögskolans Studentkår 
•	 Operahögskolans Studentkår
•	 Sahlgrenska akademins studentkår 
•	 Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet 
•	 Skandinaviska Kiropraktorhögskolans Studentkår
•	 SSAS Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm
•	 Stk vid Teologiska Högskolan i Sthlm, STHS
•	 Studentkåren  i Skövde
•	 Studentkåren i Östersund 
•	 Studentkåren Malmö
•	 Studentkåren vid Filosofiska Fakulteten, StuFF
•	 Studentkåren vid Högskolan Väst
•	 Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten malmö
•	 Stockholms universitets studentkår
•	 SöderS
•	 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, TLTH
•	 THS
•	 Ultuna Studentkår
•	 Umeå Studentkår
•	 Uppsala Studentkår
•	 Veterinärmedicinska föreningen
•	 Örebro Studentkår

SFS medlemmar



Följande studentkårer ansökte om medlemskap och blev antagna vid fullmäktige i 
Västerås/Eskilstuna:
•	 Umeå naturvetar- och teknologkår
•	 Studentkåren DISK vid Stockholms universitet
•	 Studentkåren vid Stockholms dramatiska högskola
•	 LundaEkonomerna

De förtroendevalda i SFS har under året bestått av presidium, styrelse, valberedning, 
verksamhetsrevisorer och doktorandkommitté. Under året har två förtroendevalda valt att avsäga 
sig sina platser. I augusti 2012 avsade sig Viktor Marklund, Örebro studentkår, sitt uppdrag i 
valberedningen. Först på listan stod Marija Söder från Karlstad studentkår men hon tackade nej 
till den vakanta posten som istället tillsattes av Sara Fransson från Linnéstudenterna i enlighet med 
listvalet från SFSFUM i Lund. 

Under våren 2013 valde Karolina Lioulio att avsäga sig sitt uppdrag som styrelseledamot på grund 
av personliga skäl. Styrelsen gjorde avvägningen att inget fyllnadsval skulle ske då det återstod en 
förhållandevis kort tid av verksamhetsåret med få kvarvarande styrelsemöten. Från 2013-04-04 
bestod SFS styrelse därmed av 14 ledamöter inklusive SFS presidium.

Presidium
Erik Arroy - ordförande
Erik Pedersen - vice ordförande

Styrelse 
Ewa Axelsson, Kristiandstad studentkår 
Dan Li, Chalmers studentkår 
Nadia Moberg, Örebro studentkår
Pär Ola Nilsson, Samhällsvetarkåren Lund
Magnus Heimdahl, Karlstad studentkår
Yasmin Hussein, Uppsala studentkår
Johan Larsson, Dalarnas studentkår
Catrhine Åsklint, Mälardalens studentkår
Tor Moberg, Consensus
Karolina Lioliou, Göta studentkår - t.o.m. 2013-04-04
Kajsa Sköld, SHV
Rebecka Stenkvist, SöderS
Dennis Persson, Linnéstudenterna

Valberedning
Mikael Novén, TLTH - ordförande
Jesper Blomqvist, Göta studentkår
Kadir Yusuf, StuFF
Hanna Ludvigsson, SHV
David Sundelius, Chalmers studentkår
Hannah Maria Skoglund, HTS
Viktor Marklund, Örebro studentkår - t.o.m. 2012-08-01
Sara Fransson, Linnéstudenterna - fr.o.m. 2012-08-01

Verksamhetsrevisorer
Örjan Almén, Karlstad studentkår - ordinarie
Jonas Boström, Uppsala studentkår - ordinarie
Erik Brunnert Walfridsson, Dalarnas studentkår
Erik Strandmark, Sahlgrenska akademins studentkår

SFS förtroendevalda

Doktorandkommittén
Axel Israelsson, Consensus - ordförande
Katharina Brinkert, Uppsala studentkår
Henrik Fahlquist, Stockholms universitets 
studentkår
Linnéa Johansson, Göta studentkår
Marta Kisiel, Uppsala studentkår 
Ana Maria Vargas Falla, Samhällsvetarkåren 
vid Lunds universitet



SFS kansli 2012/2013
Lisa Lindström, Kanslichef
Frida Lundberg, jurist och utredare
Jenny Andersson, utredare
Åsa Gustafsson, projektledare för så funkar det (föräldraledig föräldraledig från och med 1mars)
Tina Wilhelmsson, projektledare för Så funkar det (vikarie för Åsa Gustafsson)
Anna Wallgren, kommunikationsansvarig
Andreas Åsander, politisk sekreterare och pressansvarig
Hans Cruse, handläggare
Lovisa Hellberg, handläggare (4 feb-30 april 2013)
Theres Sysimetsä (slutade 31 maj 2013)
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Extern finansiering

Under verksamhetsåret 2012/13 har SFS, vid sidan av medlemsintäkter och verksamhetsbidrag 
från utbildningsdepartementet, även haft finansiering från Folkbildningsrådet samt från Allmänna 
Arvsfonden. Dessa medel är öronmärkta för att användas inom ramen för SFS VUX samt för 
projektet Så Funkar det.

SFS har under året fört diskussioner med Mecenat om ett utökat samarbete. Detta resulterade i att 
Mecenat och SFS ingick ett samarbetsavtal vilket innefattar att Mecenat får synas i ett antal olika 
SFS-sammanhang till en viss kostnad. Avtalet blev färdigt under verksamhetsåret men intäkterna 
från Mecenat hamnar dock först på verksamhetsåret 2013/14.



SFS kunskapsbank

Under året har arbetet med att utveckla SFS wiki fortsatt. Det så kallade Wiki-rådet är de som har 
byggt wikin. Wiki- rådet har i samråd med SFS kommunikationsansvarig utvecklat designen och 
gått igenom informationen på sidan så att den blivit tydligare. På wikin har det också tillkommit en 
flik som heter ”Erfarenheter”. Där ska SFS medlemskårer kunna byta erfarenheter inom de olika 
ämnena som wikin tar upp. Genom att twittra på #sfswiki och be kårerna och andra att uppdatera 
artiklar har Wiki- rådet ökat kännedomen om SFS wiki.
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Hantering av misstroende och avsättning

Enligt beslut av fullmäktige i Lund 2012 utredde styrelsen under verksamhetsåret förslag på hur 
SFS stadga bör reglera misstroendeförklaring och avsättning av organisationens förtroendevalda. 
Ändringsförslagen som styrelsen presenterade i propositionen till stadga under fullmäktige i 
Eskilstuna/Västerås avslogs dock.
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Löpande verksamhet
Medlemsmöte

Efter årsskiftet hölls ett medlemsmöte i Stockholm. Temat för medlemsmötet var ”Kårstatus och 
ett oberoende studentinflytande”. Under 2013 behövde nämligen alla studentkårer i Sverige ansöka 
om ny kårstatus. Under medlemsmötet diskuterades erfarenheter, utmaningar och förväntningar 
och vad som var viktigt att tänka på i denna process. Under mötet hölls även presentationer och 
diskussioner om SFS verksamhet och det utvecklingsarbete som gjorts, samt en dragning av den 
planerade framtiden.
 
Det övergripande syftet med medlemsmötet var erfarenhetsutbyte och att ge utrymme för 
medlemskårerna att föra samtal med varandra för att deltagarna både som organisation och som 
enskilda kårer skulle stärkas inför verksamhetsåret. Det var 62 deltagare på medlemsmötet.

Boot Camp
I början av året arrangerades SFS Boot Camp på Kärsögården strax utanför Stockholm. Det var en 
tvådagarsaktivitet som framförallt riktade sig till nytillträdda heltidsarvoderade på kårerna. Boot 
camp inriktade sig i år mot baskunskaper som heltidsarvoderade behöver för att snabbt komma 
igång med sitt arbete på sin kår. Bland annat avhandlades högskolejuridik, en introduktion till de 
nya myndigheterna samt en retorikföreläsning. All aktivitet , måltider och övernattning skedde på 
Kärsögården vilket var bra då det skapade sammanhållning i gruppen.

Boot camp uppskattades väldigt, speciellt själva placeringen på verksamhetsåret. En del kårer 
förhindrades dock från att delta då de antingen var i full gång med sin mottagning för nya studenter 
eller inte var tillbaka från sommarledigheten. Det kommer dock att vara svårt att motverka sådana 
problem även i framtiden.



Studentrepresentanter
Under året har vi utlyst något färre studentrepresentantplatser än tidigare år. Detta beror på en 
mängd olika anledningar, bland annat var 2012/13 ett ”mellanår” då inte särskilt många uppdrag 
med längre mandatperiod skulle utlysas. Dessutom gjorde sammanslagningen av VHS, IPK och 
HSV att antalet studentrepresentantplatser blev färre, eftersom de organen vi representerade 
studenter i upphörde att existera.

Under året har vi även fortsatt vårt uppdrag med att rekrytera studenter till 
Universitetskanslerämbetets intervjuer. Ett arbete som under året varit förhållandevis 
framgångsrikt. 

Arbetet med att rekrytera har tidvis varit mycket tidskrävande, och under våren anställdes en extra 
resurs som hjälpte till med själva rekryteringen, vilket gjorde att ansvarig för intervjuerna kunde 
fokusera på att planera fullmäktige.

Studentrepresentanter utlysta och nominerade under 2012/2013
CSNs insynsråd
Elma Durakovic & Magnus Heimdahl

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (samtliga från folkhögskolan)
Agnes Fockström Haubitz, Jim Sörberg, Mia Staake och Beata Sjöstedt

Forum för internationalisering
Samantha Hyler & Kajsa Sköld

LADOK3
Johan Borre

Ladokkonsortiets styrelse
Tobias Olausson

UHRs styrelse
Erik Pedersen och Nadia Moberg

UKÄs insynsråd
Erik Arroy och Jenny Ehnberg

VHS/SUHFs samverkansgrupp
Erik Pedersen

Överklagandenämnden för studiestöd
Johan Borre (från högskolan) och Potnus Paananen Andersson (från folkhögskolan)
 
Totalt 8 kvinnor och 9 män
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SFS har under verksamhetsåret 2012/2013 fått möjlighet att besvara sammanlagt 21 remisser från 
departement och myndigheter. Av de drygt tjugo remisserna ansågs åtta vara av intresse för SFS att 
besvara. Nedan följer en lista över de åtta.
 
Slutbetänkande innovationsstödsutredningen (SOU 2012:41)
Besvarad av: Jenny Andersson och Erik Arroy
Datum: 29 oktober 2012
 
Myndigheten för yrkeshögskolan: nationella kvalitetskriterier (YH2012/1345)
Besvarad av: Erik Pedersen
Datum: 29 oktober 2012
 
Bostadstaxering - avveckling eller förenkling (SOU 2012:52)
Besvarad av: Jenny Andersson och Erik Pedersen
Datum: 20 december 2012
 
Studiemedel utan prövning av vissa äldre studieresultat (U2012/6797/SF)
Besvarad av: Jenny Andersson och Erik Pedersen
Datum: 28 februari 2013
 
Förslag till strategidokument för Ladok till och med 2018
Besvarad av: Jenny Andersson och Erik Arroy
Datum: 3 april 2013
 
Förslag till direktiv om forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, 
volontärarbete och au pair-arbete (Ju2013/2786/EMA)
Besvarad av: Jenny Andersson och Erik Pedersen
Datum: 26 april 2013
 
Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014-2016
Besvarad av: Jenny Andersson och Erik Pedersen
Datum: 6 maj 2013
 
Förslag om införande av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande
Besvarad av: Jenny Andersson och Erik Pedersen
Datum: 21 maj 2013
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Press

SFS pressarbete har varit proaktivt under året. De mest uppmärksammade tillfälle var vid släppet av 
SFS Bostadsrapport och SFS Studentbudget. Båda tillfälle har föregåtts av ett aktivt pressarbete för 
att skapa stor uppmärksamhet kring händelserna.

Total har SFS förekommit ca 500 gånger i tryckt och digital media under året.

SFS har publicerat 11 debattartiklar under året och skrivit mer än 40 blogginlägg som har 
publicerats på SFS.se

Tre öppna brev har skickats till Island, Danmark och Finland parlament på uppmaning från 
respektive nationella studentkårer för att stödja dem i viktiga frågor.

SFS har fått 517 fler följare på Twitter (totalt 1318) och 254 på Facebook (totalt 1549), www.sfs.se 
har besökts 57210 gånger av 29579 unika besökare. Antalet sidvisningar under året uppgår till totalt 
142809.

Under hösten lanserades en strategi för SFS digitala närvaro. Syftet är att utveckla vårt sätt att 
synliggöra SFS dagliga arbete och visa på våra medlemmars engagemang. Strategin beskriver 
utvecklingsarbetet med social medier och andra digitala kanaler.
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Statsbudgeten

SFS kommenterade årets budgetproposition i ett dokument som sändes till politiker i riksdagens 
utbildningsutskott samt genom en film och ett blogginlägg. Från ett högskolepolitiskt perspektiv 
var antalet studieplatser den största nyheten i årets höstbudget. SFS skarpaste kritik var att en 
minskad indragning av platser inom högskolan beskrevs som en satsning på nya platser från 
regeringens sida. Budgetpropositionen innehöll också satsningar för att öka byggandet av 
studentbostäder. SFS välkomnade satsningarna men riktade samtidigt kritik mot regeringen för att 
de inte kunde anses vara tillräckligt kraftfulla för att lösa den akuta bristen på studentbostäder.



Bostadsrapport 2012 

Fokus för årets bostadsrapport var kommunernas och statens ansvar för 
studentbostadsförsörjningen och vikten av välfungerande samarbeten på den lokala nivån. 
Rapporten visade att det råder en omfattande brist på bostäder för studenter och att både kösystem 
och bostadsgarantier ser väldigt olika ut i olika delar av landet. Årets bostadsrapport fick stor 
uppmärksamhet i media och SFS vice ordförande Erik Pedersen kommenterade resultaten ibland 
annat morgonsoffan i SVT.
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Studentbudget 2013

Årets studentbudget visade att studiemedlet skulle behöva höjas med omkring 800 kronor i 
månaden för att en genomsnittsstudent ska klara sina utgifter. Budgeten fick stor uppmärksamhet 
och ledde till ett inslag i rapport samt medverkade i SVT:s morgonsoffa av SFS vice ordförande 
Erik Pedersen. Fokus i årets studentbudget var, förutom den låga nivån på studiemedlet, den ökade 
klyftan mellan lån och bidrag. Tidigare fanns en ambition att jämna ut fördelningen mellan bidrag 
och lån till 60 procent lån 40 procent bidrag. Den ambitionen har frångåtts och bidragsdelen 
är nu nere på under en tredjedel av totalbeloppet. Den förändringen valde SFS att lyfta som 
anmärkningsvärt i lanseringen av budgeten.
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Almedalen 2012

SFS arrangerade ett seminarium under Almedalsveckan. Seminariet planerades och 
genomfördes i samarbete med SUHF. Rapporten ”Ökat beroende efter frihetsreformen” var 
fokus för arrangemanget och släpptes den 2 juli i samband med seminariet. SFS och SFS 
Doktorandkommitté presenterar i samarbete med ST och TCO även en rapport om doktoranders 
arbetsmiljö under seminariet ”Hur mår doktoranden?”. Det rapporterades i både SVT och SR om 
de båda rapporterna.

Utöver SFS egna arrangemang deltog SFS presidium i ytterligare fyra paneler

•	 De små Högskolornas betydelse, Akademikerförbundet SSR 
•	 Vilken är utbildningens och forskningens roll i ett framtida samhälle? Ett drama i två 

akter, SUHF 
•	 Genomströmning i högre utbildning - har vi råd att inte ha en studielinje? Saco 

studentråd
•	 Hur skapar vi hållbara studenter? Gröna studenter
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Medlemsrekrytering

Under året genomfördes besök hos samtliga av de fyra studentkårer som ansökte om och beviljades 
medlemsskap i SFS under fullmäktige i Eskilstuna/Västerås. Dessa besök genomfördes i syfte att 
informera om SFS verksamhet och ge möjlighet åt studentkårernas presidium/styrelse/fullmäktige 
att få svar på frågor om organisationen, medlemsnytta och hur processen ser ut för att bli medlem. 

Utöver dessa besök hölls även löpande kontakt med ett antal studentkårer som på olika sätt under 
verksamhetsåret eller tidigare verksamhetsår visat intresse för ett eventuellt medlemskap i SFS. 
Kontakten med dessa studentkårer skedde genom både besök och samtal med SFS presidium. Dessa 
kårer som SFS har uppfattat i olika grad visat intresse för medlemsskap är:

Handelshögskolans i Göteborg studentkår - HHGS
Juridiska föreningen i Lund
Linköpings teknologers studentkår - LinTek
Härnösands studentkår
Studentkåren i Borås



Pride 2012

I augusti deltog SFS tillsammans med Stockholm studentkårers centralorganisation (SSCO), 
Sveriges förenade HBTQ studenter (SFQ) och Saco studentråd med ett flak på prideparaden under 
temat “Tillsammans avslöjar vi heteronormen! För en bättre högre utbildning”. Varje organisation 
tilldelades 10 platser på flaket vilket fylldes upp snabbt.
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Flytt av kansli

På grund av att SFS hyreskontrakt på Klara Södra Kyrkogata löpte ut 2012-12-31 ägnades en 
stor del av våren/sommaren 2012 till att leta en ny lokal till SFS kansli. I oktober 2012 gick 
flyttlasset från Klara Södra Kyrkogata till Medborgarplatsen där kansliet installerade sig som 
andrahandshyresgäster i fräscha och ändamålsenliga lokaler tillsammans med Svenska kyrkans 
Arbetsgivarorganisation.



Så funkar det

SFS driver en framgångsrik satsning på tillgänglighet som går under projektnamnet ”Så funkar 
det”. Under verksamhetsåret har fokus varit metodutveckling för att göra kårernas verksamhet 
mer tillgänglig för studenter med funktionsnedsättningar. 5 utvalda (av 15 sökande) medlemskårer 
har under ett års tid fått arbeta med metodutveckling under namnet ”Så funkar det-kårer”. Det 
var Göta studentkår, Kristianstad studentkår, Mälardalens studentkår,  Stockholms universitets 
studentkår, och Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola. Så funkar det-kårerna tilldelades 
Wahlénska priset 2013. Wahlénska priset är en utmärkelse som SFS kansli delar ut till någon/några 
som gjort en speciell insats för SFS. 

SFS har erbjudit medlemskårerna utbildning i tillgänglig kommunikation, hållit workshops med 
medlemskårerna i hur tillgängliga sociala aktiviteter arrangeras och erbjudit en verktygslåda för att 
skapa tillgängliga möten. Metoderna som kårerna har tagit fram har sammanställts i en metodbok 
som kommer att släppas hösten 2013.
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SFS Vux 

Verksamheten inom SFS Vux har under året fortsatt på det inslagna spåret med en 
föreläsningsturné runt om i landet som avslutades med en konferens på plats i Stockholm. Totalt 
besöktes 16 skolor under året. Vi lyckades få en bra spridning såväl geografiskt som inriktning. 

Allt från politiskt inriktade folkhögskolor till skolor för personer med kognitiva nedsättningar. En 
särskild utmaning var att försöka organisera studenter på Mo Gårds folkhögskola, en folkhögskola 
som enbart kommunicerar med hjälp av teckenspråk.

Konferensen skulle ursprungligen ha ägt rum i våra lokaler på Medborgarplatsen. Men på grund av 
sen dubbelbokning flyttades vår konferens till World Trade Center, ett stenkast från Stockholm C 
på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations bekostnad. Konferensen lockade ett 70-tal deltagare 
och var väldigt uppskattad. Lokalerna funkade väldigt bra för våra behov och personalen kunde 
hjälpa oss med allt vi behövde, inklusive att skaffa fram ett bönerum för en deltagare.
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