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Politiska prioriteringar under verksamhetsåret 
Studenters trygghet - Förutsättningar att studera 
Socialförsäkringssystemet är det område som SFS haft i fokus när det 
gäller studenters trygghet och något som SFS arbetat med under en lång 
tid. Redan 2011 presenterades en underlagsrapport till den 
parlamentariska socialförsäkringsutredningen (PSFU). I 
underlagsrapporten granskar socialförsäkringssystemet utifrån ett 
studerandeperspektiv och hur regelsystemet inkluderar, eller 
exkluderar, studerande.  

Under SFS verksamhetsplanering för verksamhetsåret myntades idén 
om att välja ut en fråga att fokusera arbetet på inför riksdagsvalet 2014. 
Syftet var dels att prioritera resurserna mot en fråga för att öka 
möjligheterna till genomslag men även att öka SFS synlighet. Den fråga 
som bedömdes som mest gångbar utanför högskolesektorn var 
socialförsäkring för studerande. Därtill valdes en långsiktig fråga om en 
sammanhållen högskolepolitik som var mer riktad inom 
högskolesektorn. SFS styrelse såg en stor möjlighet att arbeta fokuserat 
med frågor inför riksdagsvalet och tillförde extra resurser till det 
arbetet. Beslutet mynnade ut i kampanjen #heltsjukt som påbörjades 
vintern 2014. Kampanjens syfte var att uppmärksamma bristerna i 
sjukförsäkringssystemet för studenter i och med att arbetet inom PSFU 
upplevdes som stagnerat. 

Första fasen i kampanjen var att genomföra en undersökning hos 
landets studenthälsor om hur de upplever att studenter mår och deras 
kunskap om sjukförsäkringssystemet. Resultatet i rapporten 
presenterades under ett seminarium tillsammans med TCO i mars 2014. 
Under seminariet arrangerades även ett panelsamtal med 
riksdagspolitiker för att samla in deras syn på studenters inkludering i 
sjukförsäkringssystemet. Därefter påbörjades insamling av berättelser 
från personer som drabbats av sjukförsäkringssystemets brister. 
Berättelser som samlades ihop i en bok som lanserades under 
Almedalsveckan 2014. Det arbete som gjorts med kampanjen under 
verksamhetsåret har varit lyckat och gett ett stort genomslag för SFS. 
Partierna delar problembilden som SFS visar däremot finns det olika 
viljor på hur problemet ska lösas. Kampanjen kommer fortsätta in på 
verksamhetsåret 14/15 och först därefter kan resultatet av kampanjen 
analyseras.  

Även CSN:s rapport om studenters sociala och ekonomiska situation 
berör studenters hälsosituation. SFS närvarade och lämnade 
kommentarer på rapporten utifrån ett studentperspektiv under 
seminariet när rapporten släpptes, där även bland annat ansvarig 
statssekreterare deltog. Med bas i rapportens resultat och det övriga 
arbete SFS gör på området poängterades att landets 
studenthälsomottagningar måste få ökade, och mer jämlika, resurser. 
Det påtalades även att den försämring av studiemedlet som lanserades 
strax innan rapportsläppet är något som ytterligare spär på den 
pressade ekonomiska situation studenter befinner sig i och att 
satsningar på studiemedlet måste göras med studenters hälsa i åtanke. 
Vidare lyfte SFS vikten att arbeta med att minska de hälsoproblem 
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utifrån ett genusperspektiv som presenterades i det material som 
lanserades 2013, en ståndpunkt SFS framfört vid flertalet tillfällen. 

En del i verksamhetsplanen var även att arbeta för att förbättra 
studenters personskadeförsäkring då det i ett inledande skede bedömdes 
finnas flera brister i försäkringens uppbyggnad. Under verksamhetsåret 
gjorde SFS en översyn av försäkringen och en djupare problembild 
utkristalliserades. Samtal fördes även bland annat med 
Kammarkollegiet för att både bekräfta problembilden men framförallt 
för att föra konstruktiva samtal om hur bristerna kan åtgärdas. Ett 
heltäckande förslag färdigställdes och diskussioner har förts under 
verksamhetsåret. Det arbetet har dock inte avslutats. 

Då resurser fokuserade på studenters hälsa och sjukförsäkringssystemet 
frågorna följde en naturlig nedprioritering av övriga frågor i 
verksamhetsplanen. Med det sagt har det inte inneburit att de frågorna 
inte har arbetats med, men arbetet har varit mindre omfattande än 
arbetet med studenters hälsa.  

Förutom det fortsatta arbetet med socialförsäkringssystemet och 
framförallt fokus mot sjukförsäkringssystemet och studenters hälsa har 
även andra aspekter av studenters trygghet kommit in i SFS arbete. En 
alltid lika viktig fråga är studentbostäder och den stora bostadsbristen 
som finns spritt i hela landet. SFS bostadsrapport för 2013 visade att 
hela nio städer är rödlistade och inte kan erbjuda boende under 
höstterminen.  En av frågorna som lyftes med rapporten var att många 
lärosäten marknadsför sig med en bostadsgaranti som dessvärre sällan 
uppfyller SFS kriterier för en bostadsgaranti. Bostadsbristen har 
förvärrats under året men det har tagits steg mot att förbättra 
situationen. Dels har regeringen genomfört en stor mängd utredningar 
som mynnat ut i förslag på regelförenklingar för hela byggprocessen, 
dels har flera partier fått upp ögonen på studentbostadsbristen 
ordentligt. Inför riksdagsvalet lovade socialdemokraterna en miljard till 
investeringsstöd till små- och studentbostäder och miljöpartiet lovade 10 
000 nya studentbostäder. Att partierna på riksnivå också ser och föreslår 
vägar framåt och inte lämnar det till kommunerna är ett skifte mot den 
politik som bedrivits tidigare. 

En annan fråga som alltid är av central betydelse för SFS är 
studiemedlet. I ett försök att ta ett nytt grepp på studiemedelsfrågan 
inriktades arbetet mot studiemedelssystemets uppbyggnad och 
fördelning mellan lån och bidrag, snarare än summan. Den skeva 
fördelningen mellan lån och bidrag fortsätter att öka, en fördelningen 
som skulle bli än mer skev med den förändring av studiemedlet som 
regeringen föreslog i vårbudgetpropositionen som presenterades i 
februari. Regeringen föreslog att minska bidragsdelen med 300 kronor 
och samtidigt öka lånedelen med 1 300 kronor, SFS reagerade snabbt på 
förslaget. Regeringens förslag samt vårt släpp av årets studentbudget 
dagen efter medförde en lång rad uttalanden i diverse medier men även 
den mest lästa bloggen hittills på SFS-blogg kring försämringen av 
studiemedlet med 5499 visningar, varav 5183 unika visningar. 

Det är positivt att regeringen hade tagit till sig av en mångårig kritik att 
studiemedlet inte täcker studenternas grundläggande utgifter samtidigt 
problematiskt att det görs genom en försämring av bidragsdelen och en 
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markant höjning av lånedelen. SFS uppmanade till en övergripande 
samling för att inte försämra studiemedlet och den breda uppslutning 
som kom från olika nationella, som internationella, organisationer vad 
glädjande. En uppslutning som bidrog till att en minskning av 
bidragsdelen drogs tillbaka. Vi vill passa på att rikta ett stort tack till 
alla organisationer, studenter och privatpersoner som engagerade sig 
mot en försämring av studiemedlet!   

Kvalitet ur ett studentperspektiv - Studentinflytande i 
högre utbildning 
Arbetet med att lyfta betydelsen av och främja olika kvalitetsaspekter, 
såväl inom akademin som i den offentliga debatten, tog under året sin 
utgångspunkt i vad som gjorts under föregående verksamhetsår. Detta 
tog sig främst uttryck genom att de två temarapporter (härefter kallade 
användbarhetsrapporten samt pedagogikrapporten) om kvalitet i högre 
utbildning1 som togs fram under 2012/2013 lade grunden för SFS 
påverkansarbete under 2013/2014. Jämte att lyfta de båda 
kvalitetsaspekter som berörs i de respektive rapporterna fanns två över 
annat prioriterade frågor för att främja kvalitetssäkring av högre 
utbildning. Dels verkade SFS mycket aktivt för att utveckla det 
nationella systemet för extern kvalitetsutvärdering, dels gjorde SFS 
ytterligare krafttag för att förmå regeringen att förbättra 
förutsättningarna för studentinflytandet på lärosätena och landets 
studentkårer. 

Innan verksamheten inom respektive kvalitetsfråga beskrivs närmare 
bör det nämnas att SFS mycket medvetet försökte anlägga en ny typ av 
retorik och förhållningssätt till debatten om kvalitet i högre utbildning. 
Ambitionen från SFS sida var att så konsekvent som möjligt 
kommunicera ett budskap om att politiken bör överge alla former av 
strävan efter kvalitet som sådan i den mening som dominerat den 
politiska debatten om högre utbildning i ett stort antal år. Detta bör i 
sammanhanget av verksamhetsberättelse beskrivas och förklaras 
närmare eftersom det i praktiken innebar ett ganska radikalt 
ställningstagande från SFS sida. SFS ville ersätta den dogmatiska 
användningen av begreppet kvalitet i politiken med att förmå politiker 
och andra makthavare att betona och söka främja specifika och 
namngivna företeelser vilka påverkar utbildningskvaliteten. Med andra 
ord ville SFS se en helt ny diskurs där alla utanför akademin mer eller 
mindre slutat tala om ”kvalitet” i vid mening och istället peka ut diverse 
kvalitetsaspekter (till exempel pedagogik, rättssäkerhet, praktik et 
cetera). Denna positionering byggde på att SFS menade att en 
högskolepolitik som i huvudsak präglas av diffusa strävanden efter 
”ökad kvalitet” både fördummar dialogen mellan högskolesektor och det 
övriga samhället samt osynliggör utbredda kvalitetsbrister. Vidare 
menade SFS att det överhuvudtaget inte är meningsfullt eller 
konstruktivt med en politik som söker prioritera ”kvalitet” i vid mening 
eftersom begreppet per definition är relativt. De enda som i 

                                                
1 ”Kvalitet ur ett studentperspektiv; Utbildningens användbarhet – Sveriges förenade 
studentkårer om syftet med högre utbildning” samt ”Kvalitet ur ett studentperspektiv; Studentens 
lärande i centrum – Sveriges förenade studentkårer om pedagogik i högskolan” 
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utvecklingsdrivande sammanhang förmår förstå begreppet kvalitet på 
ett meningsfullt och konstruktivt sätt är de respektive verksamheterna 
på lärosätena, det vill säga vetenskapspersoner och studenter vilka ju 
också äger ansvaret för det interna kvalitetssäkringsarbetet. I denna 
anda, samt i linje med föregående verksamhetsårs kvalitetsfokus, 
betonade SFS under året högskolepedagogiken som den i särklass 
största kvalitetsbristen i svensk högre utbildning. 

Användbarhetsrapporten 
Ett av syftena med både pedagogikrapporten och 
användbarhetsrapporten som arbetades fram under 2012/2013 var att 
presentera ett brett utbud av krav och önskade reformer för ökad 
kvalitet i högre utbildning. SFS förväntade sig inte att någon annan 
aktör sannolikt skulle instämma i samtliga krav som formulerades i 
rapporterna. Däremot skulle alla etablerade och relevanta intressenter 
och makthavare dela SFS uppfattning gällande något eller några 
kravställningar. 

Användbarhetsrapporten utgjorde SFS mest heltäckande och utförliga 
plattform för organisationens kvalitetspolitik och syn på syftet med 
högre utbildning. Av det skälet spreds och/eller hänvisades till i de flesta 
sammanhang där SFS löpande förde dialog om att främja kvalitet i 
högre utbildning. 

Under verksamhetsåret etablerades en tät dialog med näringslivets 
branschorganisation för små- och medelstora företag, Företagarna. 
Företagarna, vilka under evenemanget då användbarhetsrapporten 
släpptes bjudits in att kommentera rapportens innehåll, var tydliga med 
att organisationen delade SFS åsikter och hållning som presenterades i 
rapporten. Då SFS såg Företagarna som en naturlig samarbetspartner i 
fråga om att föra fram näringslivets och studenters gemensamma 
intressen upprättades tidigt under verksamhetsåret en dialog mellan 
parterna. Utöver att SFS medverkade under ett seminarium 
Företagarna arrangerade på Kvalitetsmässan i Göteborg, genom att 
presentera användbarhetsrapporten, planerades framtida gemensamma 
aktiviteter. Ambitionen var att under våren 2014 genomföra ett eller 
flera gemensamma seminarier på temat användbarhet som central 
kvalitetsaspekt för studenter och arbetsgivare. Därtill producerades ett 
gemensamt material (en minirapport/pamflett) där SFS och 
Företagarnas gemensamma krav, hämtade direkt ur 
användbarhetsrapporten, lyftes. Eftersom SFS kontaktperson hos 
Företagarna gick på föräldraledighet tidigt på våren 2014. 

Pedagogikrapporten 
Den enskilda kvalitetsaspekt som SFS under verksamhetsåret lade i 
särklass mest arbete på att befrämja var högskolepedagogik. Främst 
gjordes detta genom att på olika sätt sprida pedagogikrapporten och dess 
innehåll. Detta arbete är också ett av de områden där SFS nådde som 
allra störst framgång under året. Under året genomförde SFS många 
föreläsningar i flera olika typer av sammanhang där pedagogikrapporten 
presenterades. Som exempel på sådana tillfällen kan nämnas; 
pedagogikkonferens på Lunds universitet, Liberala studenters 
höstkonvent, inför Linnéuniversitetets universitetsledning (rektor, 
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styrelse, prorektor, samtliga dekaner och prefekter, förvaltningschef med 
flera), konferens på Malmö högskola, Swednets årskonferens, med mera. 
Utöver att återkommande bjudas in att föreläsa om högskolepedagogik 
medverkade SFS i ett flertal paneldebatter och –samtal där frågan 
lyftes. Bristerna i pedagogiken inom svensk högre utbildning hade innan 
SFS arbete med frågan belysts mycket lite inom högskolesektorn och på 
politisk nivå. SFS kom under verksamhetsåret dock att betona 
högskolepedagogiken dom den enskilt största och allvarligaste 
kvalitetsbristen inom svensk högre utbildning, vilket medförde att 
frågan började bli påtagligt högre prioriterad bland lärosäten och andra 
aktörer. Pedagogikrapporten genererade även internationell 
uppmärksamhet under året. SFS blev kontaktade av företrädare för 
högskolesektorn i Kanada vilka hade hört talas om rapporten och ville 
bekosta en översättning av den till engelska. Den översatta rapporten 
presenterades även av SFS på ett seminarium under den internationella 
konferensen ICED 2014, vilken samlade 800 pedagogiska utvecklare 
från hela världen. ICED är världens största konferens om pedagogisk 
utveckling och hölls under verksamhetsåret på Karolinska Instituet i 
Stockholm. SFS ordförande var även huvudtalare vid invigningen av 
samma konferens och redogjorde i anförandet för SFS arbete med 
pedagogikrapporten och syn på kvalitet i högre utbildning. 

Studentkårernas villkor 
Sedan kårobligatoriet avskaffades har SFS bestående erfarenhet varit 
att studentkårernas förutsättningar för att organisera och säkerställa 
studentinflytandet på ett hållbart sätt med befintliga resurser blivit allt 
sämre. Några av de tydligaste exemplen för den utvecklingen har för 
SFS varit att flera studentkårers studiesociala verksamhet expanderat 
på studentinflytandets bekostnad, försämrad arbetsmiljö, fler konflikter 
samt att allt fler förtroendevalda på kårerna entledigats från sina 
uppdrag av olika anledningar. SFS har krävt att regeringen agerar för 
att nå en bättre utveckling och åter garantera stabila, likvärdiga och 
förutsebara villkor för studentkårerna att utföra sin kärnverksamhet 
och lagstadgade uppdrag att säkra studentinflytandet. SFS förde under 
verksamhetsåret, tillsammans med SUHF, dialog med 
utbildningsdepartementet för att förmå regeringen att genomföra en 
uppföljande utredning av hur avskaffandet av kårobligatoriet fått 
konsekvenser för studentinflytandet på landets lärosäten. SFS och 
SUHF presenterade bland annat en promemoria, innehållandes förslag 
på åtgärder för förbättrade villkor för landets studentkårer, för 
statssekreterare Peter Honeth. Under slutet av verksamhetsåret 
meddelade Honeth, utan att lova något, att regeringen var öppna för att 
senare under 2015 tillmötesgå SFS och SUHF krav om att granska 
kårobligatoriereformens konsekvenser. Vid verksamhetsårets slut hade 
något initiativ till detta dock inte tagits av utbildningsdepartementet. 
Det ska i sammanhanget påpekas att SFS inte i något sammanhang 
föreslagit eller på andra sätt förespråkat ett återinförande av 
kårobligatoriet.      
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Ett politiskt helhetsgrepp om akademin - 
Förutsättningar för utbildning, forskning och 
samverkan      
En återkommande kritik från SFS gentemot den politiska makten under 
ett flertal år har varit att de respektive partierna saknar en tydlig och 
ideologiskt konsekvent ambition för högskolan som del av 
utbildningssystemet och dess roll i samhället. 

Som en reaktion på de senaste årens reformer rörande högre utbildning 
har SFS under verksamhetsåret förespråkat breda politiska 
överenskommelser och bättre utrednings- och förankringsarbete. Kärnan 
i budskapet har varit krav på högre grad av förutsebarhet för lärosätena, 
bättre dialog mellan politiken och högskolesektor samt tydligare 
eftersträvad ändamålsenlighet i de reformer som föreslås. Ett av skälen 
till denna kritik har varit de stora problem som högskolesektorn länge 
tampats med, vilka SFS menar förvärras för varje år och endast kan 
lösas genom politiska initiativ. Bland dessa problem har SFS menat att 
de mest centrala har varit de som följer av systemet för fördelning av 
anslag till lärosätena (exempelvis resursurholkningen och de förlegade 
anslagsnivåerna/”prislapparna”) samt det dysfunktionella nationella 
kvalitetssäkrings- och utvärderingssystemet. SFS ansåg att dessa 
problem är så omfattande och grundläggande för högskolesektorn att 
reformer, som genomförs i andra syften än att åtgärda dem, i bästa fall 
får begränsad måluppfyllelse och i värsta fall är direkt 
kontraproduktiva. 

SFS hävdade även att det inte vore möjligt att fullt ut lösa dessa 
problem under en regerings mandatperiod. För att komma ifrån den 
redan svårförutsägbara, osammanhängande och ryckiga reformtakten 
hos den sittande regeringens högskolepolitik menade SFS att det heller 
inte var önskvärt att försöka. Enligt SFS skulle större reformer utan 
brett politiskt stöd riskera rivas upp eller ändras av nästkommande 
regering, vilket endast skulle förvärra situationen. Att åstadkomma 
breda politiska överenskommelser om hur de mest grundläggande 
systemen för högskolor och universitet ska förändras ansåg SFS vara en 
ödesfråga för landets högre utbildning och forskning. Av det skälet lät 
SFS ett krav om en parlamentarisk utredning om högskolans framtid 
vara en av organisationens två mest prioriterade frågor inför 
riksdagsvalet 2014. 

Resurstilldelningssystemet 
Under verksamhetsåret upprättade SFS en längre promemoria vilken ur 
ett student- och utbildningsperspektiv analyserade 
anslagstilldelningssystemet för landets lärosäten. Promemorian togs 
fram med huvudsakligt syfte att kunna utgöra internt underlag i frågan. 
Resursfördelningssystemet och konsekvenserna av hur anslagen fördelas 
är tämligen komplext och SFS saknade sedan tidigare en egen 
sammanhållen analys av dess konsekvenser för den högre utbildningen. 
Frågan är dock återkommande i SFS löpande arbete eftersom snart sagt 
alla utbildningsrelaterade frågor påverkas av anslagssystemet. Den 
färdiga promemorian var dock så pass koncis och bedömdes så relevant 
att den övervägdes släppas som en rapport för att användas i SFS 
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utåtriktade påverkansarbete. SFS styrelse valde dock att avvakta med 
att använda promemorian i det ändamålet och återremitterade 
dokumentet tillsvidare. 

Kvalitetsutvärderingssystemet 
Under verksamhetsåret bedrev SFS nära samarbete med SUHF i fråga 
om hur ett framtida kvalitetssäkringssystem för högre utbildning borde 
vara konstruerat. 

SFS och SUHF hade båda varit mycket kritiska till det 
kvalitetsutvärderingssystem som 
Högskoleverket/Universitetskanslersämbetet genomfört sedan det 
infördes 1 januari 2011. Eftersom regeringens tydliga linje varit att 
systemet, trots den mycket omfattande kritiken, ska fortsätta tillämpas 
valde SUHF under 2012 att tillfälligt tona ned kritiken. Istället inledde 
SUHF en intern diskussion om hur landets lärosäten önskar att det 
nationella systemet för kvalitetsgranskning ska byggas upp och 
planerade besluta om sitt ställningstagande på organisationens 
förbundsförsamling under hösten 2013. SFS medverkade i mycket hög 
grad i detta arbete från början till slut. 

Parallellt med medverkan i SUHF arbete upprättade SFS ett eget 
kortfattat policydokument där syfte och principer för ett önskat 
kvalitetssäkringssystem formulerades. SFS verksamhetsplan för 
aktuellt verksamhetsår bedömdes inte möjliggöra det 
policyutvecklingsarbete som skulle krävas för att utarbeta en egen 
utförlig modell för ett nytt kvalitetssystem. Istället hade SFS ambitionen 
att påverka SUHF arbete så att det förslag som dess förbundsförsamling 
beslutade om även skulle kunna antas stödjas eller tolereras av landets 
studentkårer. Syftet med SUHF ställningstagande var dessutom att 
presentera en modell som skulle kunna ersätta det befintliga 
kvalitetsutvärderingssystemet. Av det skälet bedömde SFS även att det 
vore lämpligare med ett förslag som lärosäten och studenter gemensamt 
förespråkade jämfört med två alternativa system vilka båda omöjligen 
skulle kunna vinna gehör hos regeringen. I det förslag som 
presenterades för och fastställdes på SUHF förbundsförsamling hade 
SFS fått stort inflytande. Ställningstagandet fäste stor betydelse vid 
studentinflytande och hade studentens lärande som överordnat mål. 

Under hösten och i nära anslutning till SUHF förbundsförsamling och 
ställningstagande om önskad modell för kvalitetssäkringssystem fattade 
ENQA beslut om att i praktiken utesluta Sverige ur organisationen på 
grund av landets befintliga kvalitetsutvärderingssystem. Då ENQA 
framförde samma kritik som SFS och SUHF hade gjort i flera år gavs 
anledning att på nytt kritisera systemet. I samband med detta såg SFS 
tillfälle att försöka förmå regeringen att ändra hållning och en gång för 
alla helt avveckla utvärderingssystemet till förmån för SUHF nya 
modell. Detta gjordes därför till huvudsakligt mål i allt SFS arbete 
rörande kvalitetssäkringssystem under resten av verksamhetsåret. SFS 
kritik av utvärderingssystemet lyftes i såväl media som i dialog med 
UKÄ och regeringen. I april 2014 krävde SFS tillsammans med samtliga 
högskole- och universitetsrektorer att SUHF modell skulle införas 
genom en debattartikel i Svenska Dagbladet. I maj lät regeringen UKÄ 
avbryta allt utvecklingsarbete av det befintliga utvärderingssystemet 
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och tillsatte en statlig utredning för införandet av ett nytt nationellt 
kvalitetssäkringssystem. Den statliga utredaren gavs i uppdrag att 
presentera ett nytt system i slutet av hösten 2014. 

Det bör understrykas att avskaffandet av det nationella 
kvalitetsutvärderingssystemet som infördes 2011 är en stor seger för 
SFS och beror inte minst på framgångsrik opinionsbildning från SFS 
sida under 2008/2009 till och med aktuellt verksamhetsår. Därtill har 
den dialog och samverkan som skedde mellan SFS och SUHF under 
2012/2013 och aktuellt verksamhetsår varit av helt avgörande betydelse 
för framgången. 

Högskolestiftelser 
Under sommaren 2013 presenterade regeringen ett förslag om att 
möjliggöra för lärosäten att ombildas från myndigheter till så kallade 
högskolestiftelser. Regeringen hävdade att den föreslagna 
stiftelseformen skulle innebära en ökad och önskvärd autonomi för 
lärosätena samt stimulera ökad kvalitet i utbildning och forskning. 
Förslaget ogillades av den överväldigande majoriteten av lärosäten och 
kritiserades av de absolut flesta remissinstanser. 

SFS var mycket kritiska till förslaget och i det remissvar som skickades 
in till regeringen framfördes framförallt att studentinflytandet och 
studenternas rättssäkerhet försvagades genom förslaget samt att 
reformen under inga omständigheter kunde antas uppnå avsedda mål. 

Utöver innehållet i förslaget anförde SFS med flera även kritik om att 
den tänkta reformen var undermåligt utredd och presenterades med en 
remisstid som löpte över sommarens semestertider. 

Med anledning av kritiken som framfördes drog regeringen tillbaka 
förslaget om högskolestiftelser. 

Internationellt     
Den internationella verksamheten för SFS har under en lång tid haft en 
stor betydelse. SFS har även haft en stor genomslagskraft i de 
internationella samarbeten organisationen är medlemmar av, European 
Students’ Union (ESU) och Nordisk Ordförande Møte (NOM). Det 
internationella deltagandet sköts främst genom en arbetsgrupp, Komit, 
som är utsedd av styrelsen. Komit leds av en presidial och består 
däröver utav fyra ledamöter med två-års mandat som går omlott för att 
minska kontinuitetsproblem. Fokus för verksamhetsåret har varit 
Elisabeth Gehrkes kandidatur till ordförande för ESU, ett arbete som 
kulminerade i maj när valet till nytt verkställande utskott och presidium 
genomfördes och Elisabeth blev vald till ordförande. Ett viktigt steg för 
SFS och bevis på det kontinuerliga utvecklingsarbetet SFS bedrivit inom 
ESU.  

Ett policyområde som varit i fokus för både ESU och SFS under året har 
varit mobilitet och internationalisering av högre utbildning. SFS har 
författat en rapport om internationalisering där lärosätens strategier för 
internationalisering undersökts. Utarbetandet av rapporten har legat till 
grund för ett allt närmare samarbete med centrala aktörer gällande 
internationalisering av högre utbildning. Den har även bidragit till en 
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tydligare politisk inriktning om vikten av internationalisering för SFS. I 
rapporten har mobilitet berörts, som en av flera viktiga aspekter av 
internationalisering.  

SFS har fortsatt lyfta upp problematiken med studieavgifter för 
internationella studenter och de konsekvenser avgifterna haft i Sverige. 
Debatten om studieavgifter har fortsatt under verksamhetsåret, både 
nationellt som internationellt. Under hösten 2013 beslutade 
Centerpartiet, efter ett intensivt arbete av Centerstudenter, att stå upp 
för en avgiftsfri utbildning. I och med Centerpartiets beslut finns en 
majoritet av riksdagens partier som är emot studieavgifter för 
internationella studenter, en utveckling som naturligtvis är glädjande.  

SFS har även noga följt utvecklingen i frågan om studieavgifter i såväl 
Tyskland som i de nordiska grannländerna Finland och och till viss del 
Norge. I Tyskland infördes studieavgifter i de olika delstaterna 2005 
trots ett stort motstånd. De senaste åren har däremot avgifterna 
successivt avvecklats för att motverka dess negativa konsekvenser. I 
Finland har den politiska debatten fortlöpt och det pilotprojekt som 
genomförts har utvärderats. Det har i nuläget inte inneburit ett förslag 
om studieavgifter, däremot ett förslag om att införa anmälningsavgifter 
som i ett svenskt perspektiv är relativt höga. SFS har under processen 
varit de finska systerorganisationerna SYL och SAMOK behjälpliga med 
all stöd och information som de efterfrågat. Därtill har SFS deltagit på 
ett seminarium i den finska riksdagen för att prata om studieavgifternas 
konsekvenser i Sverige.  

I ett europeiskt perspektiv och inom ESU har det under det gångna året 
varit Bolognaprocessen som varit mest central utifrån aspekter av 
internationalisering och mobilitet. Inför utbildningsministrarnas möte 
inom European Higher Education Area (EHEA) våren 2015 har ett 
arbete påbörjats för att tydliggöra ESU:s syn på Bolognaprocessen efter 
att nuvarande programperiod avslutas år 2020. Ett arbete som mynnade 
ut i ett policydokument antaget under årsmötet i Wien. Den stora 
händelsen under samma möte var däremot val till nytt verkställande 
utskott och presidium för ESU. De senaste åren har SFS haft Elisabeth 
Gehrke som representant i såväl verkställande utskottet som vice 
ordförande för ESU. Till verksamhetsåret 2014/2015 kandiderade 
Gehrke till posten som ordförande. Efter ett långsiktigt och intensivt 
arbete blev utfallet av valet av Elisabeth Gehrke blev vald till 
ordförande för ESU. Därtill valdes Fernando M Galán (CREUP - 
Spanien) och Erin Nordal (NSO - Norge) till organisationens vice 
ordförande. Representanter med en regional spridning i Europa och som 
gemensamt bildar en stark grupp valdes till verkställande utskott.   

Under våren 2014 innehöll SFS ordförandeskapet i NOM vilket främst 
är koncentrerat mot att arrangera en nordisk konferens. Utöver det bär 
ordförandeorganisationen även samordningsansvar för NOM under det 
halvår ordförandeskapet innehas, vilket oftast innebär att planera 
eventuella avstämningar under ESU:s konferenser. I början av april 
arrangerade SFS NOM-konferensen i Stockholm på temat ”How to 
change the order? –Equality in Higher Education and Student Unions”. 

Deltog gjorde ungefär 30 personer från de nio olika 
medlemsorganisationerna samt gäster från Ungern, Polen, Kroatien och 
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ESU. Bland annat presenterades 10 tips för tillgänglighet av 
projektledare Katarina Hylander och Linje 14, ett projekt om breddad 
rekrytering vid Örebro universitet. Föreläsningarna var uppskattade och 
speciellt presentationen av 10 tips. Under verksamhetsåret har ett 
arbete genomförts för att översätta boken till engelska och samtliga 
deltagare fick en bok. Därefter har flera organisationer önskat att få 
presentation på hemmaplan men även undrat om möjligheterna att 
översätta boken. 

Under sommaren 2013 släppte regeringen förslag på separat antagning 
av studieavgiftsskyldiga studenter för att öka flexibiliteten för lärosäten 
att rekrytera kontinuerligt istället för vid de ordinarie 
antagningsomgångarna. SFS avstyrkte förslaget i remissvaret (PU2-
1/1314) då förslaget innebar att studenter som betalar avgifter kan 
komma att antas på sämre meriter än de studenter som inte är 
avgiftsskyldiga. Något som dessutom går tvärtemot regeringens 
argumentation vid införandet av studieavgifter - att konkurrera med 
kvalitet. Dock behöver en helhetsöversyn av antagningssystemet 
genomföras samt fortsätta arbetet hur de negativa effekterna av 
studieavgifter kan kompenseras.  

SFS har under verksamhetsåret även följt problematiken kring svenskt 
deltagande i utbildningssamarbeten inom ramen för Erasmus Mundus. 
Problemen med svenska lärosätens deltagande i utbildningssamarbeten 
har varit en aktuell fråga under en längre tid. Grunden har varit att 
även svenska lärosäten tagit en studieavgift för studenter för att delta i 
de aktuella programmen, något som självklart bryter mot svensk 
lagstiftning. Ända sedan det påpekades av dåvarande Högskoleverket 
har Utbildningsdepartementet arbetat med en lösning och SFS har följt 
arbetet. Både departementet och SFS, som andra relevanta aktörer, ser 
en stor vikt vid ett fortsatt svenskt deltagande i utbildningssamarbeten 
och att en fungerande lösning behöver presenteras. Under våren 2014 
lade regeringen fram ett förslag och remissen är överlämnad till 
kommande verksamhetsår att besvara.  

Vårens val till Europaparlamentet är en viktig politisk händelse som 
även har inverkan på svensk politik. Trots att SFS verksamhet var 
inriktad mot höstens riksdagsval så försökte SFS att öka medvetenheten 
av valet och vikten att rösta, men framförallt påtala att svenska 
kandidater behöver intressera sig mer för högskolepolitik inom EU. I 
kultur- och utbildningsutskottet (CULT) har det inte funnits svensk 
representation, något som behöver förändras. EU och CULT har ett stort 
inflytande på aktuell högskolepolitik men diskussioner som förs inom 
EU kommer i framtiden att inverka på kommande inriktningar för 
högskolan. Utan representation i CULT går Sverige miste om en viktig 
möjlighet att påverka den politiken. Tyvärr valde ingen svensk 
parlamentariker att prioritera utskottet och således finns ingen svensk 
representation i CULT innevarande mandatperiod.  

Forskarstuderande     
En av de prioriterade frågorna för SFS doktorandkommitté (SFS-DK) 
under verksamhetsåret har varit att etablera en god kontakt med 
Sveriges doktorander, via medlemskårerna och deras doktorand-
sektioner. Därför initierades under året ett arbete med att skapa ett 
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system för mailkontakt med samtliga doktorand-sektioner vars kårer är 
medlemmar i SFS. Maillistan användes för att sprida aktuell 
information om SFS-DK:s verksamhet – protokoll från SFS-DK:s möten, 
nyheter av intresse för doktorander, med mera. Listan användes också 
för att samla in svar på två undersökningar om doktoranders villkor. 
Utöver detta uppmuntrades doktorandsektionerna att använda 
maillistan för att ställa frågor till SFS-DK och utbyta information, något 
som gjordes regelbundet under året med flera av doktorandsektionerna. 

SFS-DK:s ordförande har även arbetat för att förbättra 
kommunikationen mellan SFS-DK och SFS presidium, styrelse och 
kansli. Kansliet har varit SFS-DK behjälpliga i att ta fram 
informationsunderlag för SFS-DK:s diskussioner och beslut, vilket varit 
till stor hjälp. Kontakt med SFS har även skett genom att SFS-DK:s 
ordförande som adjungerad deltagit på samtliga styrelsemöten under 
året. Förutom att sakna rösträtt har SFS-DK:s ordförande betraktats 
som styrelseledamot och deltagit på lika villkor som övriga i styrelsen, 
vilket varit av stort värde och betydelse för styrelsearbetet, för SFS-DK 
och SFS verksamhet i övrigt. 

SFS-DK har även återupptagit samtal med SULF:s doktorandförening 
(SDF) angående potentiella samarbeten i framtiden. Samarbetet 
resulterade under verksamhetsåret i en gemensam debattartikel om 
stipendiedoktoranders villkor. Samtal och eventuella ytterligare 
samarbeten kommer att behöva konkretiseras under kommande 
verksamhetsår. 

SFS-DK har även arbetat mycket med frågan om anställning för alla 
doktorander, och med villkor för stipendiefinansierade doktorander. För 
att skapa ett bättre informationsunderlag i dessa frågor genomförde 
SFS-DK under verksamhetsåret en undersökning bland 
medlemskårernas doktorand-sektioner, där de uppmanades att svara på 
ett antal frågor om dels hur de lärosäten som fattat beslut om att 
avskaffa utbildningsbidraget har implementerat dessa beslut, och dels 
hur villkoren ser ut för stipendiedoktorander vid deras lärosäten. Dessa 
undersökningar visade att besluten om utbildningsbidragets 
avskaffande i de allra flesta fall hade implementerats eller var på väg att 
implementeras utan större problem, vid de lärosäten där sådana beslut 
finns. Däremot visade de en annan och mer varierad bild vad gäller 
villkoren för stipendiedoktorander. En hel del lärosäten ställer krav på 
att stipendienivån för doktorander ska motsvara lönen efter skatt för 
anställda doktorander, eller nivån på utbildningsbidraget i de fall det 
fortfarande finns kvar. Andra har dock inga sådana bestämmelser, utan 
har istället en miniminivå för stipendier som oftast motsvarar Svenska 
Institutets rekommendationer på 15000 kr/månad. I flera fall är de dock 
ännu lägre. Dessutom saknas motsvarande social trygghet som för 
anställda doktorander. Kammarkollegiet har sedan 1 januari 2014 
startat en försäkring för stipendiedoktorander, som ger ersättning vid 
frånvaro på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Det finns dock inga 
andra bestämmelser vad gäller exempelvis rätt till semester eller 
pension. Dessa undersökningar kan ligga till grund för en rapport från 
SFS om doktoranders villkor, och för framtida arbete i dessa frågor. 

En annan fokusfråga för SFS-DK under året har varit att 
uppmärksamma doktoranders karriärvägar efter examen, såväl inom 
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akademin som i resten av samhället och näringslivet, i de forum där 
forskning och forskarutbildning diskuteras. Detta har skett till stor del 
genom deltagande i debatter, seminarier och föreläsningar på temat. I 
denna fråga har fackförbundet ST varit en viktig samarbetspartner. 
Detta samarbete inleddes under Almedalen 2013 då SFS-DK:s 
ordförande deltog i en paneldebatt om doktorers arbetsmarknad, med 
titeln ”Är arbetsmarknaden redo för doktorer?”, som handlade om hur 
såväl akademi som näringsliv bemöter och tillvaratar doktorers 
kompetens och vad som görs och kan göras under forskarutbildningen 
för att förbereda doktorander för livet efter disputationen. Samarbetet 
fortsatte sedan under året, då representanter från SFS-DK deltog i ST:s 
turné med föreläsningar på olika lärosäten i Sverige, baserat på ST:s 
rapport ”Disputerad – och sen då?” om doktorer som efter disputation 
valt att lämna akademin och arbeta i andra delar av samhället. Vårt 
deltagande bestod i att hålla i en del av föreläsningen där vi gav vår syn 
på rapporten, samt att förmedla kontakter mellan ST och de lokala 
kårerna och deras doktorandsektioner. 

Förändrade förutsättningar och villkor för doktorander kan eventuellt 
påverka deras roll i studentinflytandet på sikt. Exempelvis kan 
doktoranders övergång från utbildningsbidrag till anställning göra att 
balansen mellan fackligt arbete och kårarbete i doktorandfrågor 
förändras. För att undersöka detta gjorde SFS-DK via mailsystemet för 
kontakt med medlemskårer en undersökning där kårernas 
doktorandsektioner tillfrågades om synen på balansen och samverkan 
mellan studentkårer och fackförbund i doktorandfrågor. Samtliga 
tillfrågade svarade att de upplevde att detta fungerar väl, och att det för 
dem var tydligt vilka frågor som fackförbunden ansvarar för och driver, 
vilka de själva driver, och var det finns utrymme för samarbete. 

Utöver det som står i verksamhetsplanen har SFS-DK även jobbat med 
flera andra frågor. En stor sådan är villkoren för internationella 
doktorander. Under flera år har såväl SFS-DK som andra organisationer 
verkat för att doktorandstudier ska räknas som arbete för att kunna få 
permanent uppehållstillstånd i Sverige. Under året har ett förslag 
innehållandes just detta tagits fram av riksdagen och blev slutligen 
bifallet i juni 2014. De nya reglerna ger doktorander rätt till permanent 
uppehållstillstånd om de varit doktorander under minst fyra år de 
senaste sju åren. SFS och andra organisationer är mycket nöjda med 
dessa förändringar, även om mycket kvarstår att göra för att underlätta 
och förbättra situationen för internationella doktorander. SFS-DK:s 
arbete resulterade även i en intervju i nättidningen The Local 
(http://www.thelocal.se/20140313/foreign-phds-welcome-swedish-visa-
reform-bill) i mars 2014. 

Vuxenstuderande 
Under året har arbetet på den inslagna vägen med SFSVUX fortsatt som 
planerat. Inga ökade anslag till verksamheten medgavs till turnén 2013 
utan antalet besökta skolor var ungefär detsamma som tidigare år, 12 
stycken.  

Särskilt intressant är det dock att notera att ett flertal skolor bjöd in oss 
på återbesök och det var givande att se hur de utvecklats. Vissa verkade 
ha fått sitt studerandeinflytande på fötter, andra kämpade fortfarande. I 
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de flesta fall när det gällde återbesöken så var det studeranderåden som 
sett till att bjuda in oss.  

Årets Vux-konferens ägde rum i NBVs lokaler vid Hornstull. Totalt var 
47 personer anmälda. Utvärderingen visar att upplägget med 
konferensen fungerar bra och deltagarna var väldigt nöjda med 
upplägget.  

Inför verksamhetsåret 2014/2015 har utökade medel äskats och beviljats 
från Folkbildningsrådet, för att dels kunna besöka fler skolor men även 
för att göra arbetsmiljöförbättringar för projektledaren. 

Organisationsutveckling 

Revidering av styrdokument  
Med utgångspunkt i initiativ och utvecklingsarbete under föregående 
verksamhetsår genomfördes ett antal omfattande förändringar av SFS 
styrning under aktuellt år. Samtliga av SFS  grundläggande 
styrdokument reviderades, varav den tidigare stadgan och 
åsiktsdokumentet i sin helhet. Gemensamt för förändringsarbetet var 
att eftersträva en bättre ändamålsenlighet i sättet medlemmarna 
reglerade SFS löpande verksamhet och ger direktiv till de 
förtroendevalda. Erfarenheten från tidigare verksamhetsår var att stort 
behov fanns av att etablera/framhäva ett antal principer för 
medlemmarnas organisatoriska och politiska styrning av SFS. De 
huvudsakliga förändringarna av de respektive styrdokumenten kan 
sammanfattningsvis förklaras och beskrivas på följande sätt: 

• Åsiktsdokument 
Under föregående verksamhetsår reviderades upplägget för 
medlemmarnas styrning av SFS genom en ny typ av 
verksamhetsplan. Den huvudsakliga anledningen var att 
styrelsen ansett det tidigare upplägget på verksamhetsplan 
mycket svårt att konkretisera och implementera i praktiken. Den 
förutvarande formen för verksamhetsplan pekade ut en stor 
bredd av specifika sakfrågor som SFS skulle driva och angav även 
vanligen ett antal konkreta aktiviteter som skulle genomföras. 
Detta upplägg för styrning upplevdes som spretigt, band på 
förhand upp SFS att göra sådant som senare kunde vara direkt 
olämpligt och skapade stor osäkerhet när oförutsedda situationer 
uppstod. Av de skälen etablerades en ny form av 
verksamhetsplanering där medlemmarna istället fastslog ett 
antal prioriterade policyområden med ett fåtal tillhörande 
övergripande målsättningar. Aktuellt verksamhetsår är det första 
att regleras med den nya typen av verksamhetsplan, vilket 
upplevts framgångsrikt av styrelsen samtidigt som de tidigare 
problemen i hög grad levt kvar. 
 
Åsiktsdokumentet, vilket utgjort den politiska styrningen av SFS, 
var utformat på motsvarande sätt som den tidigare 
verksamhetsplanen. Enkelt beskrivet utgjorde åsiktsdokumentet 
en katalog av SFS ställningstaganden i ett antal utvalda och (ofta 
mycket) konkreta frågor. Dokumentet saknade i mycket hög 
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utsträckning utförliga eller principiellt förklarande motiv till de 
olika ställningstagandena, vilket medför att det i praktiken ofta 
stått SFS förtroendevalda fritt att välja argumentationslinje utan 
stöd hos medlemmarna. I förening med, på sina ställen, mycket 
rigida formuleringar om att SFS är för eller emot något 
försvårade dokumentet i hög utsträckning sådan dialog som 
politiskt påverkansarbete kan kräva för att framgång och 
trovärdighet ska uppnås. Den politiska styrning som 
åsiktsdokumentet innebar har även medfört en oförmåga att 
förhålla sig till eller ta ställning i frågor som inte explicit lyfts i 
dokumentet. I de ofta förekommande fall som SFS behöver 
reagera snabbt på något oförutsett har det tidigare ofta varit helt 
och hållet upp till presidiet att avgöra vad organisationen ska 
driva och varför.  
 
Förutom att den politiska styrningen har samtidigt upplevts som 
både otydlig och allt för rigid har den även hämmat SFS 
policyutvecklingsarbete och kopplingen till den vision som 
formuleras i inledningen på åsiktsdokumentet har genomgående 
varit svag och otydlig i SFS löpande arbete. Åsiktsdokumentet 
och verksamhetsplanen har etablerat ett enögt fokus vid vad SFS 
ska vara för och emot istället för att upprätta en levande intern 
diskussion om vilka värderingar, principer och förhållningssätt 
SFS vill att den svenska studentrörelsen ska stå för. Incitament 
har saknats för att upprätta utförliga policydokument kring de 
sakfrågor SFS identifierar som särskilt viktiga när det i de båda 
hittillsvarande styrdokumenten i praktiken har försökt att 
kortfattat beröra alla tänkbara sakfrågor. 
 
Styrelsen för aktuellt verksamhetsår valde att ersätta det 
tidigare åsiktsdokumentet med ett övergripande policydokument 
som, med utgångspunkt i en kortfattad visionsformulering, 
beskriver vilka värderingar SFS bär och de principer som 
kännetecknar visionens uppfyllande inom olika områden. Genom 
ett sådant dokument garanteras medlemmarna kontroll över hur 
SFS politiskt förtroendevalda argumenterar och vad de alltid 
eftersträvar i det politiska påverkansarbetet. Samtidigt ges också 
de förtroendevalda ett tydligt mandat att kunna göra de 
avvägningar som anses nödvändiga och försvarliga samt 
möjlighet att, oavsett vilka frågor som aktualiseras, veta vad 
medlemmarna kräver för principiella prioriteringar. Specifika 
ställningstaganden i sakfrågor som medlemmarna kräver att SFS 
ofrånkomligen binds upp vid måste således naturligt hanteras 
genom verksamhetsplan och enskilda policydokument. För att 
spegla det nya styrdokumentets ändamål valde styrelsen att 
kalla det principprogram. Principprogrammet skickades ut på 
remiss till medlemmarna innan styrelsen lade fram det som en 
proposition till fullmäktige, vilket antog förslaget med vissa 
ändringar. 
 

• Stadga och arbetsordningar 
Den gällande stadgan vad mycket omfattande och på ställen allt 
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för detaljreglerande. Stadgans konstruktion innebar att den var 
svårtolkad, svåröverskådlig och innehöll flera motsägelser och 
överflödiga korsreferenser. Utöver att stadgan, med 
utgångspunkt i att en god stadga är tydlig och förutsägbar, per 
definition därför motverkade sitt syfte uppmuntrade dess upplägg 
även fortsatt detaljreglering och flyttade alltjämt fullmäktiges 
fokus från policybeslut till formailabeslut. Skälet till stadgans 
utformning ansågs även bland annat vara just årligt 
återkommande (och överdriven) revidering och tillägg sedan flera 
år tillbaka.  
 
Styrelsen beslutade därför att ta fram en helt ny stadga. Den helt 
nya stadgan skulle vara strikt avgränsad till att på ett koncist 
och tydligt sätt reglera medlemmarnas behov av styrning, 
transparens och ansvarsutkrävande samtidigt som den utgjorde 
en tydlig delegationsordning som främjar tydliga mandat för och 
tilltro till organisationens förtroendevalda. Huvudregler för 
framtagandet av den nya stadgan var att åstadkomma tydlighet 
och lättbegriplighet för både medlemmar och förtroendevalda 
samt att inte reglera sådant som inte behöver regleras av 
fullmäktige. 
 
För att säkerställa ändamålsenlighet och kvalitet anlitades en 
jurist som, efter direktiv från en arbetsgrupp inom styrelsen, gavs 
i uppdrag att författa den nya stadgan. Utöver själva stadgan 
togs även ett dokument med förklaringar och motiv till den nya 
stadgans utformning fram. Detta dokument syftar till att 
upprätta en bättre kontinuitet i form av ökat organisatoriskt 
minne om stadgeregleringen av SFS och ska (likt ett förarbete till 
en lag) kunna användas som vägledning vid framtida 
stadgetolkningar. 
 
Innan den nya stadgan lades fram som en proposition till 
fullmäktige skickades ett utkast ut på remiss till 
medlemskårerna. Styrelsens proposition till ny stadga antogs 
därefter utan några större ändringar av fullmäktige. 
 
Utöver stadgan antogs också en ny arbetsordning för fullmäktige 
på fullmäktigemötet. Det nya stadgeuppläggets principer för 
delegationsordning innebär även att arbetsordningar för 
styrelsen, valberedningen, doktorandkommittén samt revisorerna 
i framtiden formuleras och fastställs av respektive organ istället 
för av fullmäktige.  
 

• Budget 
Den budgetproposition som lades fram av styrelsen under 
verksamhetsåret innehöll två särskilt stora ändringsförslag.  
 
Å ena sidan insisterade styrelsen på att höja den preliminära 
medlemsavgiften för kommande verksamhetsår från fem till sex 
kronor per representerad student. Styrelsen ansåg att det 
långsiktiga målet för SFS måste vara att säkra sitt fullständiga 
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ekonomiska oberoende genom att organisationens 
kärnverksamhet helt uppbärs av intäkter från medlemmarna. 
Styrelsens bedömning har varit att den mycket stora relativa 
sänkning av medlemsavgiften som genomfördes i samband med 
kårobligatoriets avskaffande inte längre var försvarlig och 
omöjliggjorde att målet om ekonomiskt oberoende skulle kunna 
nås. För att göra avgiftsökningen mindre kännbar för 
medlemmarna men samtidigt slå fast inriktningen om att bäras 
av medlemsintäkter föreslog styrelsen att upptrappningen först 
skulle inledas från och med 2015.  
Fullmäktige ogillade dock förslaget och avslog det. 
 
Det andra stora ändringsförslaget som styrelsen presenterade på 
fullmäktige var att höja arvodet för presidiet. Styrelsen hade 
många olika bärande argument för att arvodet tvunget behövde 
höjas, men de enskilt viktigaste skälet som angavs var att råda 
bot på den mycket höga ekonomiska stress som presidialer sedan 
åtskilliga år tillbaka vittnat om.  Enligt styrelsen stod den 
hittillsvarande nivån på arvodet inte i proportion till uppdragets 
karaktär och ansvar samt försämrade påtagligt den redan 
ohållbara stressnivån och arbetsmiljön som uppdraget innebar.  
Förslaget att höja arvodet till ett halvt prisbasbelopp antogs av 
fullmäktige. 

Tillgänglighet 
SFS tog under verksamhetsåret fram en handlingsplan för hur 
organisationens årsmöte, SFS fullmältige, skulle kunna bli mer 
inkluderande och demokratiskt. Handlingsplanen innehöll flera 
konkreta mål och åtgärder. Majoriteten av målen uppfylldes. 
Utvärderingen av mötet visar bland annat att: 

• Nästan alla deltagare (93%) tyckte att möteshandlingarna var 
lättlästa. 

• Nästan alla deltagare (93%)  tyckte det var lätt att följa med i vad 
som hände under mötet. 

• Taltiden fördelades jämt mellan delegater med manligt 
respektive kvinnligt kodat namn. 

• Lika många kvinnor* som män* upplevde sig ha stort inflytande 
över de beslut som togs på mötet. 

*Uppgifterna utgår från vad personerna själva definierat sig som för kön 
i utvärderingen av mötet. 

Därtill har SFS under verksamhetsåret påbörjat en granskning av SFS 
webbplats utifrån ett tillgänglighetsperspektiv, bland annat med fokus 
på översättning av prioriterade sidor till engelska, vilket genomförts av 
en extern konsult. 

Avhopp styrelsen 
Under verksamhetsåret valde totalt fyra ledamöter att lämna sitt 
uppdrag. Två av dem begärde att bli entledigade under 
verksamhetsårets absolut första skede. Båda dessa anförde personliga 
skäl som motiv till att de ville avsäga sig sin plats i styrelsen och 
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menade att de skulle sakna möjlighet att fullfölja sitt förtroendeuppdrag 
som de annars önskat. 

De andra två lämnade styrelsen efter att halva verksamhetsåret fortlöpt. 
De båda begärde att bli entledigade från styrelsen med hänvisning till 
att styrelsearbetet inte mötte deras förväntningar. En av dem anförde 
även personliga skäl och menade att hens tillvaro förändrats på ett sätt 
att hen oavsett inte bedömde sig ha möjligheten att fullfölja uppdraget i 
styrelsen. Dessa båda avhopp skedde i samband med att styrelsen redan 
identifierat ett behov av att utveckla och förbättra sitt arbetssätt. De 
båda personerna som begärde entledigande förklarade dock att de inte 
var intresserade av att medverka i processen att anpassa styrelsearbetet 
bättre efter styrelsens förväntningar och behov. Avhoppen föranledde att 
det lades stor omsorg vid att utreda vad som förorsakat missnöjet som 
lett till avhoppen och att säkerställa att det inte skulle inträffa igen. 
Samtliga kvarvarande styrelseledamöter bidrog konstruktivt och 
engagerat för att förbättra kommunikationen och samarbetet inom 
styrelsen. 

Rekrytering kanslichef 
Då verksamhetsåret inleddes var Lisa Lindström anställd som 
kanslichef på SFS. Efter att Lisa Lindström erbjudits nytt jobb sade hon 
upp sig och gjorde sin sista dag på SFS i februari. I samband med 
uppsägningen inleddes omedelbart processen att rekrytera en ny 
kanslichef till SFS. Eftersom Lisa Lindströms uppsägningstid till stora 
delar löpte över december månad och i anslutning till julhelg och 
årsskiftet delegerade styrelsen omedelbart till presidiet att ansvara för 
rekryteringsprocessens förarbete. Under styrelsemöte i januari 
beslutade styrelsen sedan närmare om hur en ny kanslichef skulle 
anställas. 

Presidiet upprättade en önskad kompetensprofil och tjänstebeskrivning 
samt inhämtade offerter från rekryteringskonsulter. Den konsult med 
mest relevant erfarenhet av chefsrekrytering samt som inkom med bäst 
offert i avvägning mellan kostnad och föreslaget upplägg anlitades 
genom presidiebeslut. Konsulten ombesörjde utlysning och annonsering 
av tjänsten samt gjorde ett första urval av inkomna ansökningar. Det 
första urvalet av kandidater presenterades för presidiet samt avgående 
kanslichef innan årsskiftet. Under början av januari genomfördes den 
första omgången intervjuer. Styrelsen tillsatte en referensgrupp 
bestående av tre ledamöter vilka stämde av med presidiet efter att 
konsulten avrapporterat efter de första intervjuerna. Referensgruppen 
beslutade tillsammans med generalpresidiet om vilka kandidater som 
skulle kallas till en andra omgång intervjuer med tillhörande 
personlighetstester. 

Efter den andra omgången intervjuer beslutade styrelsen att anställa 
Karin Nolke Grubbström som ny kanslichef på SFS, med avtalad 
tillträdesdag cirka två månader efter avgående kanslichefs sista dag. För 
att överbrygga den period då SFS annars skulle sakna en verksam 
kanslichef uppdrog styrelsen SFS vice ordförande att på halvtid 
tillförordnas rollen som kanslichef för att genomföra de viktigaste 
förvaltnings- och personalansvarsuppgifterna. 
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Projekt och annan verksamhet 

Uppdrag MYH 
Under året fick SFS ett uppdrag från Myndigheten för Yrkeshögskolan 
(MyH) där målet var att se över vilka faktorer som myndigheten kan 
påverka i strävan efter ett bättre studerandeinflytande. Rapporten blev 
färdig i tid efter platsbesök på ett antal olika utbildningar och 
resulterade i 15 punkter där myndigheten kan förbättra sitt 
studerandeinflytande. Rapporten presenterades för generaldirektören 
och precis i slutet av verksamhetsåret kontaktades SFS på nytt då 
myndigheten identifierat fyra olika punkter i rapporten som de vill jobba 
vidare med och prioritera. SFS tog på sig detta uppdrag och under nästa 
verksamhetsår kommer vi att arbeta vidare med studerandeinflytandet 
inom YH-utbildningen.  

Så funkar det 
10 tips för tillgänglighet var SFS satsning på tillgänglighet finansierat 
av Arvsfonden. Under året producerade vi metodhandboken ”10 tips för 
tillgänglighet” som lanserades under Bokmässan i Göteborg i oktober. 
Baserat på metodhandboken utarbetade vi en föreläsning som vi valde 
att kalla ”10 tips för tillgänglighet på en timme”. Föreläsningen erbjöds 
gratis till alla SFS medlemskårer. Vi höll föreläsningar för sammanlagt 
200 anställda och förtroendevalda på 12 studentkårer och även på en rad 
konferenser. I slutet av april anordnade vi konferensen ”10 tips för 
tillgänglighet” i Stockholm. Syftet med konferensen var att fira 
projektets framgångar och avslut. Vi ville också passa på att sprida 
projektets budskap utanför studentvärlden. Konferensen besöktes av 
runt 80 deltagare från alltifrån kommuner och myndigheter till fria 
teatergrupper och folkhögskolor. 10 tips för tillgänglighet tog också fram 
en checklista för tillgängliga evenemang. Checklistan kan användas av 
SFS för att säkra att arrangemang som organisationen ordnar är så 
tillgängliga som är möjligt. 

Föreläsningar om 10 tips för tillgänglighet har under verksamhetsåret 
hållits för: 

• 200 anställda och förtroendevalda på 12 studentkårer. 
• Omkring 80 universitetsanställda på konferensen “Motstånd och 

möjligheter - en nationell konferens om jämställdhet och 
likabehandling ” på Mittuniversitetet i Sundsvall. 

• 30 representanter från studentorganisationer i Europa. 
• Omkring 50 vuxenstuderanderepresentanter på SFS konferens 

inom projektet SFS-Vux. 
• Anställda på myndigheten Universitets- och högskolerådet. 
• 80 deltagare från alltifrån privata företag till statliga 

myndigheter och högskolor på SFS egen konferens.  
• Deltagare på den internationella konferensen Building Bridges 

som anordnades på Karolinska institutet i Stockholm. 

SFS i media 
Under verksamhetsåret 2013/2014 har SFS ökat sin synlighet i så väl 
traditionella som sociala medier. Totalt har SFS förekommit i media 800 
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gånger och skrivit 18 debattartiklar under året. Störst uppmärksamhet 
fick SFS i samband med lanseringen av bostadsrapporten i slutet av 
augusti då vi syntes i nationella och lokala medier vid 140 tillfällen 
under en vecka.  

En annan viktig mediehändelse var släppet av SFS studentbudget som 
sammanföll med att regeringen presenterade ett förslag om sänkt 
studieavgift. Tillsammans genererade dessa händelser cirka 70 
omnämnanden i media under tre dagar i februari. 

Vid verksamhetsårets slut hade 1838 personer gillat SFS på Facebook, 
vilket är 289 personer fler än vid årets början. På Twitter ökade antalet 
följare med 470, från 1318 till 1459.      

Under våren 2014 har SFS arbetat aktivt för att inkludera 
medlemskårerna i sitt påverkansarbete. Inom kampanjen #heltsjukt har 
påverkanskit med debattartiklar och annat material skickats ut som 
stöd till kårerna vid flera tillfällen.  

Pride 2013 
SFS deltar årligen i Pride-paraden i Stockholm tillsammans med 
Sveriges förenade HBTQ-studenter, SFQ, Stockholm Studentkårers 
Centralorganisation, SSCO, och Saco studentråd. Deltagandet är en del i 
att stå upp för allas lika rätt och tillgång till högre utbildning oavsett 
bakgrund.  

Almedalen 2013 
Under Almedalsveckan arrangerade SFS i samarbete med SUHF 
seminariet ”Bildning eller nytta” Vad är den högre utbildningens 
uppgift. Seminariet var välbesökt med uppskattningsvis 100 deltagare. 
Seminariets tema hade sin utgångspunkt i SFS Rapport ”Utbildningens 
användbarhet. 

SFS deltog tog ett tiotal arrangemang där presidiet var inbjudan att 
prata. SFS sammararrangerade ett mingel tillsamman med SACO 
studentråd i Studentkåren Rindis lokaler. Uppskattningsvis 150 
personer deltog. 

Arrangemang som SFS deltog på: 
• Vad gör unga för att etablera sig på arbetsmarknaden? 

Erik Arroy deltar i panelen, TCO 
• Framtidens universitet – fler, färre eller onödiga? 

Erik Arroy sitter i panelen, SUHF 
• Hyresgästföreningen  

Erik Pedersen samtalar med Hyresgästföreningen om studenters 
bostadssituation 

• Dags att rita om kartan? Arbetslöshetskassorna inom TCO 
Erik Pedersen deltar 

• Vem har makten i det unga civilsamhället? 
Erik Arroy sitter i panelen, Maktsalongen 

• Går det att välja rätt utbildning från början? 
Erik Arroy sitter i panelen, SacoS 

• Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare 
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Erik Pedersen sitter i panelen, Vision 
• Spelar det någon roll för Sveriges framtid vem som styr 

högskolepolitiken? 
Erik Arroy deltar i panelen, SUHF – framtidsseminarium 

• Kunskap eller breddad rekrytering? Finns det en motsättning? 
Erik Arroy deltar i panelen, Socialdemokratiska studentförbundet 

• Är arbetsmarknaden redo för doktorer? 
SFS Doktorandkommitté, Fackförbundet ST 

Budgetpropositioner 
Varje år granskar SFS regeringens budgetpropositioner ur ett 
studentperspektiv. Granskningen är ett uppskattat material som bland 
andra riksdagspolitiker använder sig av för att ta reda på var SFS står i 
olika frågor.  

• Bloggen som SFS la ut i samband med att regeringen 
överlämnade sin höstbudget till riksdagen lästes av nästan 500 
personer.  
 

• Granskningen av regeringens budget har laddats ner från SFS 
webb över 50 gånger och överlämnats till samtliga ledamöter i 
utbildningsutskottet. 

Remisser 
SFS besvarade under verksamhetsåret 10 remisser. SFS kritiserade 
bland annat förslaget om högskolestiftelser som en ny verksamhetsform 
för svenska lärosäten och förslaget att införa en godkändgräns på 
högskoleprovet.  

 

Besvarade remisser 2013/2014 

Allmänt 

PA2-1/1314: En ny ungdomspolitik. (U2013/4442/UC) 

Forskning 

PF2-1/1314: Rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland 
professorer (U2012/2998/UH) 

Trygghet  

PT2-1/1314: Boverkets förslag på regeländringar för fler bostäder åt 
unga och studenter (S2012/8156/PBB) 

PT2-2/1314: Uthyrning av bostadsrättslägenheter (Ju2013/4722/L1) 

PT2-3/1314: Ändring av Boverkets byggregler (1201-2770/2013) 

PT2-4/1314: Ändring av Boverkets byggregler 1,3,6 och 7 (1201-
2770/2013) 

Utbildning 

PU2-1/1314: Antagning av avgiftsskyldiga studenter (U2013/4281/UH)  

PU2-2/1314: Högskolestiftelser - en ny verksamhetsform för ökad 
handlingsfrihet (Ds 2013:49)  
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PU2-3/1314: Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, - en 
översyn för ökad individanpassning och effektivitet  

PU2-5/1314: Grönt universitet, Miljöpartiets förslag till högskolepolitik  

PU2-7/1314: Vissa frågor om högskoleprovet (U2014/1700/UH)  

 

Inkomna remisser som inte besvarats 

Allmänt 

PA2-2/1314: PSI-utredningens slutbetänkande (SOU 2014:10)  

Forskning 

PF2-2/1314: Starka tillsammans (SOU 2013:87)  

Juridik 

PJ2-1/1314: Disciplinansvar i ett reformerat försvar (SOU 2013:36)  

PJ2-2/1314: Genomförande av direktivet för ansökningsförfarande för 
vissa uppehålls- och arbetsillstånd (Ds 2013:62)  

Trygghet 

PT2-5/1314: Stärkt besittningsskydd för våldsutsatta hyresgäster 
(Ju2013/7809/L1)  

PU2-4/1314: Allmänna råd med kommentarer om arbete med studie- och 
yrkesvägledning. (62-2012:1354) 

PU2-6/1314: Svenska för invandrare: valfrihet, flexibilitet och 
individanpassning (SOU 2013:76)  

PU2-8/1314: Förslag om ändring i Universitets- och högskolerådets 
föreskrifter  

PU2-9/1314: Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd om 
beviljning av studiemedel (2014-119-3689)  

PU2-10/1314: Delning av förordning  

Studentrepresentanter 
Under året har arbetet med att tillsätta studentrepresentanter fortsatt i 
vanlig ordning med att de poster som kommit in utlysts och tillsatts. 
Rutiner har förnyats något och kontaktpersoner utsett där pressansvarig 
fått större ansvar för att samla in rapporter från 
studentrepresentanterna samt hjälpa dem tillrätta. 

 

Arbetet med UKÄs utvärderingar avslutades även det under året, och i 
den sista omgången förändrades SFS uppdrag i mångt och mycket 
jämfört med hur det fungerade tidigare. Detta orsakade tyvärr att SFS 
förlorade rätt mycket insyn i utvärderingarna, och är en lärdom som vi 
behöver ta med till nästa omgång kvalitetsutvärdering.  

BootCamp 2013 
Bootcamp hölls för första gången på Hotell Roslagen utanför Norrtälje. 
Programmet var ett tvådagarsprogram som var späckat med värdefull 
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information och kunskap för medlemmarna. Arrangemanget var väldigt 
lyckat uppskattat bland de som deltog. Fokus låg mycket på kunskaper 
om SFS och vad SFS jobbar med. Uppskattningsvis 40 deltagare var på 
plats under de två dagarna.  

Ansökan Allmänna Arvsfonden 
Under verksamhetsåret 2013/14 har SFS, sökt och blivit beviljade 
pengar från Allmänna Arvsfonden för att genomföra ett projekt om 
alkoholkulturen bland studenter på många lärosäten. Syftet med 
projektet är att förändra bilden av vad ett aktivt studentliv innebär och 
främja ett studentliv där alkohol kan förekomma men inte längre ha en 
central roll. Projektet kommer att starta 1 september 2014 och planeras 
bedrivas i samverkan med IQ-initativet. 

 

Förtroendevalda, medlemmar och SFSFUM 

SFS Förtroendevalda 2013/14 
Ordförande 

Erik Arroy (ordförande) - Stockholms universitets studentkår 

 

Vice ordförande 

Erik Pedersen (vice ordförande) - Örebro studentkår 

 

Övriga ledamöter i SFS styrelse 

Johan Alvfors - Teknologiska Högskolans Studentkår 

Johan Liljeholm - Studentkåren i Östersund 

Linn Raninen - Umeå Naturvetar- och teknologkår 

Angelica Kauntz - Humanistiska- och Teologiska studentkåren vid 
Lunds universitet 

Dan Li - Chalmers studentkår 

John Edström (fyllnadsvald ersättare 10 oktober) - Studentkåren StuFF 

Dennis Persson - Linnéstudenterna  

Elisabeth Johansson Hallin - Luleå studentkår 

Rasmus Kjellén - Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola 

Palle Borenberg - Uppsala studentkår 

Josefin Syri (fyllnadsvald ersättare 31 augusti) - Kristianstad 
studentkår 

 

Entledigade på egen begäran: 
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Marcus Åhagen (begärt entledigande 5 december) - Studentkåren vid 
Högskolan Väst 

Kajsa Sköld (begärt entledigande 4 december) - Studentkåren vid 
Högskolan Väst 

Michelle Andersson (begärt entledigande 18 september) - Uppsala 
studentkår 

Ida Kläppevik (begärt entledigande 22 augusti) - Chalmers studentkår 

 

SFS Doktorandkommitté 

Johan Svantesson Sjöberg (ordförande), Lunds doktorandkår 

Lydia Jungmin Choi, Linnéstudenterna 

Jana Sochor, Chalmers studentkår  

Jenny Ehnberg, Uppsala studentkår 

Gabriela Arguello Moncayo, Göta studentkår 

Olga Glukhovska, Stockholms universitets studentkår 

Ana Maria Vargas Falla, Lunds doktorandkår 

Jayesh Pandya, Medicinska föreningen i Stockholm 

Ragnar Larusson, Chalmers studentkår (fyllnadsvald av styrelsen 8 
december) 

 

Entledigade på egen begäran: 

Pedro de Felipe (begärt entledigande innan verksamhetsåret påbörjats) 

 

SFS internationella kommitté – KOMIT 

Morgan Berglund-Williams (2012-2014) - Örebro studentkår 

Christoffer Ivarsson (2012-2014) -  

Yasmin Hussein (2013-2015) - Uppsala studentkår 

Rebecka Stenkvist (2013-2015) - Södertörns högskolas studentkår 

 

SFS valberedning 

Sofia Gustafsson 

Karin Nordlund (begärt entledigande 31 oktober) 

Johan Förberg 

Axel Israelsson 

Klara Ellström 

Oscar Danielsson 

Petter Evertsson 
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Oscar Ivarsson (suppleant) 

 

SFS revisorer 

Örjan Almén 

Patrik Mattiasson (har ej gått att nå) 
 

Medlemskårer 2013/14 
Under året har inga medlemskårer gått ur SFS, och Borås studentkår 
välkomnades åter in i organisationen på SFSFUM. 

SFSFUM 
SFSFUM arrangerades i Norrköping som även är årets studentstad. 
Arrangemanget varade mellan torsdag kväll till söndag eftermiddag och 
hanterade rekordmånga motioner. Nytt för året var att det arrangerades 
en partipolitisk debatt med de olika studentförbunden under torsdag 
kväll. Ett arrangemang som var uppskattat.  

Inför årets fullmäktigemöte skapades en arbetsgrupp inom styrelsen 
vars uppgift var att se över mötesformerna och fungera som kontakt 
mellan styrelsen och kansliet i planeringen av mötet. Målet var att göra 
fullmäktige till ett än mer demokratiskt och inkluderande möte. En stor 
del av gruppens arbete innebar att utveckla och förändra 
mötesplattformen VoteIT, så att den bättre motsvarade SFS behov. 
Många av de genomförda förändringarna var väldigt uppskattade och på 
det stora hela så fungerade mötet bra. Trots den stora mängden 
motioner och förslag som skulle hanteras, så avslutades mötet i tid. 
Detta berodde på ett ytterst kompetent mötespresidium.  

 


