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1. Presidiets förord  
SFS verksamhetsberättelse ska på ett så tydligt och transparent sätt 

som möjligt redogöra för och beskriva den verksamhet som bedrivits 

under året. För att i hög grad möjliggöra för fullmäktige att följa upp 

verksamheten följer därför texten till största delen den struktur som 

fanns i den för året fastställda verksamhetsplanen, och ambitionen är 

att det ska vara enkelt att följa vilka mål som uppnåtts och vad som inte 

varit möjligt att genomföra. Styrelsen har under året arbetat aktivt för 

att säkra en närhet till medlemskårerna och att alltid eftersträva 

lyhördhet inför deras önskemål och behov. Den ambitionen har 

genomsyrat årets verksamhet och återkommer under flera kapitel i 

berättelsen.  

Styrelsen har också mycket medvetet arbetat för att SFS ska behålla en 

tydlig politisk skärpa och en långsiktig politik med ständig utveckling av 

organisationens åsikter och påverkansarbetets metoder och innehåll. 

Förhoppningsvis har det märkts i alla frågor som behandlats och inte 

minst i arbetet inför fullmäktige.  

SFS presidium vill också passa på att rikta ett stort och varmt tack till 

alla de som varit engagerade under året; medlemskårerna, de nationella 

studentrepresentanterna, SFS kansli och inte minst alla förtroendevalda 

i organisationen. Inte minst styrelsen har haft en särställning för oss 

som presidium, och växt till en sammanhållen grupp som gjort stor 

skillnad för organisationen. Det har varit ett mycket spännande, roligt 

och lärorikt år med många utmaningar och flera steg framåt har tagits 

för Sveriges studenter. 

Rebecka Stenkvist, ordförande 2014/2015 

Johan Alvfors, vice ordförande 2014/2015 
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2. SFS politiska omvärld  
Som påverkansorganisation måste SFS hela tiden förhålla sig till sin 

politiska omvärld. Fullmäktige bestämmer hur SFS ska fokusera sitt 

påverkansarbete, SFS förtroendevalda och anställda arbetar hårt under 

året för att uppnå förändringar, men till sist är det ofta de aktörer vi 

påverkar och deras situation som avgör vilken framgång SFS når. Därför 

är det viktigt att se på SFS politiska omvärld som en förutsättning för 

verksamheten. Vad var svårt att driva i år, vad gick oväntat bra, och 

vilka processer pågår där vi i år lagt grunden men ser resultat först om 

några år?  

Sedan några år tillbaka har SFS styrelser arbetat för att SFS ska bli en 

organisation med en mer holistisk syn på studenters situation. För att gå 

från en organisation vars åsikter och ideologi ibland varit fragmenterad, 

påbörjades bygget av ett bredare perspektiv för SFS. Inför antagandet av 

principprogrammet arbetade organisationen konsekvent med 

politikutveckling, främst inom frågor om utbildningens användbarhet 

och genomförande, för att SFS skulle kunna vara en kraftig spelare i 

tunga frågor om högskolans syfte, utbildningens utformning och 

studenternas medverkan. Syftet var att arbeta för och vara kompetent 

nog som organisation att framgångsrikt delta i en tänkt 

högskolekommission med uppdrag att reformera högskolan och skapa 

politisk stabilitet runt dess roll, värde och förutsättningar. Redan 

tidigare hade ett strategiskt arbete med att ta fram rapporter med 

heltäckande anslag kring enskilda frågor påbörjats. SFS stärktes också 

på den internationella arenan. Samtidigt påbörjades arbetet med att 

effektivare fokusera SFS begränsade påverkansresurser till de frågor 

där stort genomslag kunde nås.  

Även om någon högskolekommission inte kommit till skott, har SFS 

under 2014/2015 arbetat vidare med tanken att SFS ska vara en 

organisation med kompetens och förankrade ställningstaganden inom 

alla högskolefrågor, men att samtidigt fokusera sin kraft för att spela så 

stor roll för studenter som möjligt.  

Det var med den ambitionen som verksamhetsåret började, mitt under 

uppladdningen inför riksdagsvalet 2015, och givetvis hade den allmänna 

politiska situationen inverkan på SFS verksamhet. Som vanligt är det 

svårare att synas i media under ett valår och desto mer komplex en 

fråga är, som högskolefrågor ofta är, desto svårare blir det att höras 

genom bruset. SFS genomslag blev trots det stort i frågan om bostäder 

för studenter och gällande sjukförsäkring under perioden inför och 

omkring valet.  

Det vakuum som uppstod efter valet, innan regeringen var på plats, 

fylldes av ett stort antal remisser att besvara och en intensiv fas för 

kampanjen #heltsjukt. En stor förväntan byggdes samtidigt upp inför att 

få veta vilka som skulle bli de nya ministrarna och se vad deras 

portföljer och prioriteringar innehöll och en viss frustration över att inte 

ha en tydlig motpart. Den sena budgeten stoppade också upp 

processerna något. Allt det här var kansliet förberett på, men då 

budgeten föll i december gick både styrelse och kansli på högvarv för att 

prioritera den kommande verksamheten fram till det planerade nyvalet. 

Lyckligtvis avhjälptes detta av Decemberöverenskommelsen och nyvalet 
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ställdes in. Det ska dock inte stickas under stol med att den politiska 

turbulensen under hösten påverkade verksamheten och de möjliga 

kontaktytorna med politiker som till stor del var upptagna med val- och 

krishantering. 

Med anledning av Sverigedemokraternas stärkta position i riksdagen 

ansåg SFS styrelse att det var angeläget att uppdatera organisationens 

förhållningssätt till samarbete med SD. Vi ville förtydliga att vi inte 

kommer att söka samarbete med partiet i någon fråga, även om 

åsikterna överensstämmer, samt att företrädare för SFS alltid ska vara 

vaksamma på SD:s retorik när de deltar i externa möten där även SFS 

deltar. SFS vill som organisation understryka att det är en självklarhet 

att SD, liksom andra partier, har all rätt till de rum till vilka de blivit 

demokratiskt valda, men att SFS har ett tydligt ansvar att motverka 

alla rasistiska och främlingsfientliga idébildningar och aktivt främja ett 

inkluderande samhälle och att något samarbete därför vore omöjligt. 

Detta förtydligades i en ny policy och kansli och styrelse var under året 

mycket uppmärksamma på vad SFS kunde spela för roll i olika 

sammanhang. 

I och med att många av de stora strukturella studentfrågorna var under 

utredning (utredningen om kvalitetssystem, översynen av högskolans 

utbildningsutbud och Ledningsutredningen) koncentrerades SFS 

påverkan i de frågorna inom ramarna för utredningarna och lämnade 

liten möjlighet till påverkan utanför den kontexten. Detsamma gällde 

frågan om förutsättningar för studentinflytandet, där 

utbildningsdepartementets oklara besked och tidsplan för en utredning 

innebar en del väntan men också en kontinuerlig dialog med 

departementet. Stora delar av detta påverkansarbete var därför inte 

möjligt att bedriva utåtriktat utan skedde genom inspel i text och på 

referensgruppsmöten inom utredningarna med en del väntan emellan 

möten, nya texters publicering och läckor att kunna förhålla sig till. 

Arbetet gav dock stor utdelning och var mödan värd. En stor del av 

arbetet koncentrerades också till att förbereda hur utredningarna skulle 

följas upp när de väl blev klara. Stora påverkanssatsningar gjordes i de 

frågor där SFS själva hade utrymme att sätta agendan, huvudsakligen 

gällande högskolepedagogik och internationalisering. Ytterligare en 

fråga som prioriterades var att tydligt uppmärksamma 

utbildningsdepartementet på vikten av att ta en aktiv del i 

Bolognasamarbetet och att prioritera förberedelser för det ministermöte 

som skulle hållas i Jerevan under våren samt att påpeka vikten av att 

Sverige intar en aktiv roll i Europeisk utbildningspolitik och utveckling 

generellt eftersom intresset i stort varit svalt under senare år och att det 

därför krävdes en uppvärdering av frågorna.  

När en ny regering och nya ministrar tillträder är det också alltid viktigt 

för SFS att etablera nya och goda relationer för att ha möjlighet att 

påverka regeringens prioriteringar, och det är även viktigt att knyta 

kontakter med den nya administrationen. Under året arbetade därför 

SFS för att utveckla en god relation med såväl ministern för högre 

utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, gymnasie- och 

kunskapslyftsminster Aida Hadzialic och socialförsäkringsminister 

Annika Strandhäll som är de ministrar vars portföljer innehåller flest 

studentnära frågor. Från regeringen generellt, men framför allt från 
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högskoleministerns sida, har engagemanget för frågor om jämlikhet och 

breddat deltagande i högre utbildning varit tydligt från start och 

markerat ett perspektivskifte från föregående minister. Det är två frågor 

som anknyter till de stora strukturella frågor som var under utredning 

när ministern tillträdde, men som hon också lyft oavsett kontext. För 

SFS har det inneburit att vi hela tiden kunnat anknyta arbetet med till 

exempel utbildningskvalitet och socialförsäkringar till strävanden om 

jämställdhet och breddat deltagande. Kontakten med regeringen har 

utvecklats och blivit bättre än den med den förra regeringen. De 

konkreta resultaten av det låter däremot vänta på sig. 

  



7 

3. SFS politiska prioriteringar  
I det här avsnittet beskrivs den genomförda verksamheten utifrån de 

politiska prioriteringar som SFS fullmäktige 2014 gjorde genom 

verksamhetsplanen inför 2014-2015. Syftet med kapitlet är att redovisa 

allt det arbete SFS genomfört för varje område samt att möjliggöra en 

bedömning av hur det förhåller sig till det uppdrag styrelsen fick av 

fullmäktige.  

Framtidens högskola  

Från verksamhetsplanen 1415:  

“Idag saknas det en tydlig politisk ambition för högskolan. Istället 

för att ta ett samlat grepp om högre utbildning och forskning 

genomförs enskilda reformer på respektive område. Det gör att 

akademin blir allt mer osammanhängande. Att försöka lösa 

enskilda problem utan att ta hänsyn till helheten är inte vägen 

framåt. Istället behövs en bred politisk överenskommelse om hur 

framtidens högskola ska se ut. Utbildningens och forskningens 

villkor ska utformas utifrån en gemensam målbild som ger 

lärosätena långsiktiga spelregler att förhålla sig till.  

Framtidens högskola måste enligt SFS bygga på vissa principer för 

att studenter på alla nivåer ska få bästa tänkbara utbildning. All 

utbildning, inklusive forskarutbildningen, ska vara användbar för 

studenterna och de forskarstuderande. Det innebär att studenter 

och forskarstuderande ska få en samlad kompetens som de har 

användning för i samhällslivet och i arbetslivet, vare sig de väljer 

att fortsätta sitt yrkesliv inom akademin eller inte. För att 

utbildningen ska bli användbar ska undervisningen till såväl 

innehåll som metod vara utformad utifrån vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Studenter på samtliga nivåer ska dessutom få en 

internationell erfarenhet under utbildningstiden, oavsett om de 

själva väljer att studera utomlands eller inte.  

Högskolepolitiken måste formuleras utifrån en tydlig bild av 

akademins syfte och roll i samhället. Det vetenskapliga syftet 

måste stå över alla krav på akademin att generera ekonomisk 

nytta och fungera effektivt. Högskolan ska stimulera studenter och 

forskarstuderande att söka kunskap fritt. Det innebär att 

arbetsmarknadens och näringslivets krav på vilken kunskap 

studenter och forskarstuderande ska tillägna sig och generera inte 

ska vara styrande. Utbildning får heller aldrig reduceras till en 

vara på en marknad utan är en självklar rättighet i ett 

demokratiskt samhälle. Högre utbildning ska därför vara avgiftsfri 

för alla studenter.  

Politiken för högskolans framtid ska också formuleras utifrån idén 

att akademin ska vara jämställd och jämlik. Faktorer som social 

bakgrund, härkomst, kön eller funktionalitet ska inte begränsa 

människor att nå framgång inom högre studier eller forskning.” 

Under lång tid har SFS arbetat med frågor om utbildningskvalitet och 

högskolans roll för studenter och samhälle. SFS har därför, under 2015, 

arbetat med en mängd politiska frågor som tillsammans lägger grunden 
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för studenters utbildning. I och med att SFS antog Principprogrammet 

våren 2014 förstärktes fokuset på helhetsgrepp, och i 

verksamhetsplanen gjordes det till en egen politisk fråga: arbetet för att 

skapa en Högskolekommission. Detta måste ses mot bakgrunden av att 

SFS som organisation sedan länge hade saknat en sammanhållet 

uttryckt ideologisk grund, och att även högskolepolitiken i allmänhet 

präglats av fragmentering och brist på mer praktiska visioner under en 

längre period. Politisk oro leder till tillägg och undantag i systemen för 

tillträde, examination, finansiering och så vidare, som undergräver 

tydligheten och likvärdigheten i högskolesystemet. Få aktörer verkade 

ge uttryck för en helhetspolitik för högskolan, utan såg snarare 

högskolan som en resurs för sina olika politiska projekt. Därför 

inriktades SFS politik på att betona att högskolan är en helhet, där olika 

verksamheter och organisationer är beroende av stabila förutsättningar, 

goda och klara relationer och gemensamma syften.  

 

Under verksamhetsåret 2014-2015 kom fokuset att hamna på 

kvalitetssäkring i högre utbildning, och allmänt på politikutveckling. 

Dramatiken runt kvalitetssäkringssystemet som infördes 2010 och som 

kritiserades starkt av många aktörer nationellt och internationellt (inte 

minst av SFS) och den efterföljande utredningen för ett nytt system 

ledde till att frågan fortsatt var central. Samtidigt valde styrelsen att 

lägga fokus på utbildningskvalitet genom att starta ett projekt om 

högskolepedagogisk utveckling, som senare blev bekräftat som SFS 

fokusfråga för kommande verksamhetsår av SFSFUM 2015. Tanken 

med att lyfta pedagogik som studentrörelsens viktigaste fråga var 

mångbottnad. Dels hade SFS under tidigare verksamhetsår genom 

rapporter utmärkt sig inom området och vunnit uppmärksamhet och 

förtroende som var värdefullt att förvalta. Dessutom hade 

medlemskårerna uttryckt ett stort engagemang för frågan. Därtill 

bedömde styrelsen att frågan om undervisningens kvalitet är så basal 

för studenterna och samtidigt så ouppmärksammad att en 

“högskolekommission” eller andra breda överenskommelser om 

högskolans dimensionering, utbud, tillträde eller finansiering helt enkelt 

skulle bortse ifrån att den pedagogiska utvecklingen var i stort behov av 

att understödjas i det fall den startades. Därför blev strategin att skapa 

uppmärksamhet runt den stora frågan undervisningskvalitet genom 

pedagogik, för att i anslutning till det bygga upp och anknyta till hur 

systemfrågorna kan understödja pedagogisk utveckling.  

Högskolekommission 

Ur verksamhetsplanen 1415:  

“En bred politisk överenskommelse om högskolans framtid ska 

initieras. Överenskommelsen ska innefatta antagnings-, kvalitets- 

och resursfördelningssystem och formuleras utifrån ett tydligt 

studentperspektiv och innehålla reformer för en användbar 

utbildning och en akademiskt fri högskola.”  

Under året gjorde styrelsen en analys av förutsättningarna för SFS 

framtida arbete för en högskolekommission. Utifrån analysen beslutade 

styrelsen att inte lyfta kravet om en högskolekommission som en av våra 

främsta frågor i det proaktiva arbetet, även om det är en fråga som är 
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central för SFS syn på utbildningspolitiken. Anledningen till beslutet 

var bland annat att signalerna från andra aktörer i sektorn vad mycket 

avvaktande samt att flera stora utredningar om högskolan, inte minst 

Lars Haikolas “Högre utbildning under 20 år” precis var påbörjad. 

Dessutom är frågan svår att relatera till för de flesta studentkårer. På 

flera områden var heller inte SFS egna kunskaper tillräckligt goda eller 

förankrade för att kunna bedriva ett effektivt påverkansarbete. Istället 

har arbetet handlat om att, i så många olika sammanhang som möjligt, 

kommunicera vikten av gemensamma, sammanhållna och långsiktiga 

överenskommelser för högskolan i allmänhet. 

SFS har arbetat genom att utveckla organisationens egen kunskap och 

politik, och genom aktivt deltagande i aktuella utredningar. Både Lars 

Haikolas ”Högre utbildning under 20 år” och Kåre Bremers utredning av 

ledningsfunktioner i högskolan har berört frågorna. I den förstnämnda 

har SFS konsekvent verkat för att lyfta fram problemen med att 

studenterna inte har ett större inflytande över högskolans 

dimensionering. Erfarenheterna och debatten som följde ledde till att 

styrelsen lade fram en proposition på ett ställningstagande om 

högskolans omfattning och utbud, där vi också utvecklar tankarna om 

den högre utbildningens roll i utbildningslandskapet. De tankar som 

tidigare formulerats i rapporten ”Ett nytt resurstilldelningssystem” 

(PU1-1/1314) integrerades i ett särskilt avsnitt om resurser. 

Tillsammans bildar de kärnan i ett framtida arbete för en 

”Högskolekommission”. Inom uppstartsarbetet med fokusfrågan 

”Pedagogik i högre utbildning/Agenda pedagogik” har vi utvecklat våra 

erfarenheter från rapporterna om utbildningskvalitet och pedagogik, 

varför den delen av vår politik är redo för en kommission. På samma sätt 

har SFS dragit lärdomar av ledningsutredningen och 

kvalitetssystemutredningen, liksom otaliga samtal med företrädare för 

lärare, lärosäten och politiska partier. Många vill ändra på systemet, 

men få orkar utmana kärnan av resursfrågor och synen på högskolans 

roll i samhället. I kombination med den allmänna politiska osäkerheten 

har det gjort att våra inviter till mer systematiskt samarbete inte har 

besvarats.  

En akademiskt fri högskola  

Ur verksamhetsplanen 1415:  

“SFS ska vara en tydlig röst i debatten om högskolans syfte och roll 

i samhället. SFS ska också verka för att högre utbildning ska vara 

avgiftsfri för alla studenter.” 

Inom delmålet om en akademiskt fri högskola valde styrelsen att 

fokusera på frågan om avgiftsfrihet. Avgiftsfriheten i högskolan är 

ständigt under attack - så även i år, då en inskränkning av 

avgiftsfriheten har gjorts och då flera partiers studentförbund, 

akademiker med flera skrivit debattartiklar om att införa avgifter i 

missledda försök att öka högskolans finansiering. 

Frågan om avgifter i utbildningssamarbeten kom upp efter att ett par 

lärosäten fått kritik av UKÄ för att ha tagit ut avgifter för studier i 

internationella programkonsortier där svenska lärosäten ingår. 

Programmen samordnas av konsortier till vilket studenter ofta betalar 



10 

en anmälnings- eller terminsavgift, även för den tid studenten studerar i 

Sverige. För dessa studenter utgår ingen statlig finansiering, och 

lärosätena är beroende av studieavgifter. Sedan UKÄ funnit det 

oförenligt med svensk lag att ta ut avgifter, fick SUHF till stånd en 

förändring i högskolelagen med resultatet att det inte är olagligt att ta 

ut studieavgifter i vissa utbildningssamarbeten. Det innebär att 

studenter som läser ett program som ordnas av flera lärosäten i olika 

länder kan ta ut en studieavgift även för den tid studenten studerar i 

Sverige.  

SFS har i flera möten med departementet avrått från att göra en 

förändring som undergräver avgiftsfriheten. Istället hade det varit 

möjligt att begränsa anmälningen till programmen till studenter från 

Sverige och på så sätt finansiera studierna genom utbildningsanslaget. I 

dagsläget är utbildningssamarbeten som omfattas av lagändringen 

relativt ovanliga, men på sikt kan konsekvensen bli att en allt större del 

av det svenska utbildningsutbudet är avgiftsbelagt. Tyvärr hjälpte inte 

SFS motstånd. Dock ska regeringen efter SFS påverkan följa upp hur 

förändringen påverkat rekryteringen till utbildningarna.  

I våra nordiska grannländer har avgifter för utomeuropeiska studenter 

debatterats flitigt under hela verksamhetsåret och SFS har på flertalet 

sätt stött de norska och finska studentorganisationerna för att behålla 

avgiftsfriheten. Detta har gjorts genom debattartiklar och stödbrev samt 

genom att bidra med uppgifter om hur avgifterna påverkat de 

utomeuropeiska studenterna i Sverige, samt förutsättningarna för 

lärosätena. I Norge har förslaget om avgifter tillbakavisats medan det i 

Finland ser ut att införas. Detta är en fråga som kommer att fortsätta 

kräva uppmärksamhet från SFS och understöd för våra grannar. 

Diskussioner med utbildningsdepartementet och utbildningsministern i 

Sverige har förts parallellt för att påvisa de negativa konsekvenser 

avgifterna fortsatt har i Sverige och understryka vikten av att åtgärda 

problemen.  

På International Students’ Day den 17 november uppmärksammade SFS 

som en del av ESU vikten av avgiftsfria studier. Studieavgifter är en 

verklighet i många av de europeiska länderna och har dessutom ökat i 

omfång på många platser, särskilt uppmärksammat har det varit i 

Storbritannien. Genom att delta i arbetet med att bredda kunskaperna 

om negativa effekter av studieavgifter och framförallt genom stärka 

argumentationen om förutsättningar att studera har SFS bidragit till att 

stärka den europeiska studentrösten för avgiftsfrihet. SFS har även fått 

stöd från ESU genom en replik på en debattartikel som förordade 

införande av studieavgifter i Sverige av ordförande Elisabeth Gehrke 

som på ett föredömligt sätt visade på alla negativa och ogenomtänkta 

konsekvenser ett sådant förslag innebär.  

En sammanhållen högskola  

Ur verksamhetsplanen 1415:  

“SFS ska arbeta för att en förbättrad undervisning och pedagogisk 

kompetens i högskolan blir en uttalad politisk ambition. SFS ska 

också belysa varför en nära koppling mellan utbildning och 
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forskning gynnar kvaliteten inom båda områdena. Forskningen och 

undervisningsuppdraget ska få likvärdig status.”  

Arbetet med målet i verksamhetsplanen prioriterades högt och fick ta 

stort utrymme i det politiska arbetet. Framför allt arbetade kansliet med 

två frågor för att nå målet: förberedelser för det nya kvalitetssystemet 

för högskolan och ett påverkansprojekt för högskolepedagogisk 

utveckling.  

Så långt det varit möjligt har SFS tagit debatten om vad utbildningen är 

till för och vad som menas med kvalitet i högre utbildning och lyft frågor 

som har relevans för utbildningens användbarhet för studenter, klätt av 

“tomma” kvalitetsagendor där begreppet kvalitet används för att 

beteckna annat än utbildningens användbarhet, och försökt peka på att 

oavsett utbildningens syfte och innehåll, måste studentens lärande 

sättas i centrum. Vi har alltså försökt att undvika prata om 

utbildningens kvalitet i vid mening och har istället använt begreppen 

användbarhet, likvärdighet, pedagogik, rättssäkerhet et cetera. På sätt 

har vi försökt synliggöra de verkliga kvalitetsbrister som finns i högre 

utbildning, på ett konstruktivt sätt fört fram våra lösningsförslag och 

skapat ett utrymme för en mer kvalificerad debatt.  

Under hösten initierade styrelsen ett projekt om pedagogisk utveckling. 

Projektet fick det preliminära namnet “Agenda pedagogik” och började 

med en analysfas. Därefter beslutade styrelsen om tre krav på 

nationella, strukturella förändringar som främjar likvärdig pedagogisk 

utveckling, och beslutade om mål för projektet på ett, två och tre års 

sikt. Kraven riktade sig både till lärosäten och till regeringen och har 

följande innebörd:  

 All undervisande personal i högskolan ska genomgå minst tio 

veckors högskolepedagogisk utbildning och ha rätt till fortlöpande 

högskolepedagogisk kompetensutveckling.  

 Regeringen ska ge högskolorna i uppdrag att samordna 

meriteringssystemen för högskolepedagogisk skicklighet så att 

alla pedagogiskt skickliga lärare belönas.  

 Regeringen ska ge en myndighet i uppdrag att samordna och 

främja högskolepedagogisk utveckling nationellt.  

På grund av frågans högskolesektorsinterna karaktär bestämde 

styrelsen att projektet skulle inriktas på att vinna gehör för vårt synsätt 

bland aktörer i högskolesektorn och på så sätt verka i enlighet med 

tankarna om ett helhetsgrepp på högskolesektorn. För SFS har det varit 

tydligt att trots att många lärosäten och arbetslivsföreträdare ofta 

diskuterar vikten av “kvalitet i högskolan” eller “studenters kunskaper” 

har de sällan konkreta förslag för hur lärandet ska utvecklas. För att få 

större kraft och för att kunna inkludera medlemskårerna i arbetet 

bestämdes också att projektet skulle innehålla en kampanjdel med start 

i Almedalen 2015. Under våren 2015 skrev SFS en rapport (Agenda 

Pedagogik - Hur skapar vi förutsättningar för god undervisning? En 

undersökning från Sveriges förenade studentkårer) som släpptes i början 

av april. Rapporten bygger på undersökningar av lärosätenas policy om 

pedagogisk utbildning och pedagogisk skicklighet.  

Resultaten i rapporten var inte helt oväntade, men likväl tydliga. De 

visade att bara en tredjedel av de svarande lärosätena ställer krav på 
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pedagogisk utbildning för all undervisande personal, att en stor 

majoritet av lärarna inte får högskolepedagogisk kompetensutveckling, 

att många lärosäten inte har någon definition av pedagogisk skicklighet 

eller bedömer pedagogisk skicklighet på ett omsorgsfullt sätt, med mera. 

Rapporten skapade en hel del diskussion, både om det politiska 

innehållet och om hur SFS presenterade materialet. Det blev tydligt att 

framför allt frågan om högskolepedagogisk utbildning är mycket känslig 

för en del lärare som inte uppfattar att lärarrollen är en del av deras 

professionella identitet. För SFS blev det därför än viktigare att knyta 

band med universitetslärare, både individer och organisationer, för att 

förklara varför frågan är viktig. Arbetet ledde till att SFS kopplade 

frågor om pedagogik starkare till lärares förutsättningar för sin 

yrkesutövning och fick stort genomslag genom att återigen lyfta 

Högskolekommissionstanken och ta ett helhetsperspektiv. Likaså lades 

mycket tid på att förklara för beslutsfattare hur problemet såg ut, för att 

få dem att vilja hjälpa till att främja utveckling och likvärdighet 

samtidigt som de värnar lärosätenas autonomi. En referensgrupp kallad 

MUPP (Medlemskårerna Utvecklingsgrupp för PedagogikProjektet) 

tillsattes för att förankra och kvalitetssäkra projektet.  

Under året skapades en opinion bland medlemskårerna om att 

fullmäktige behövde mer inflytande över styrelsens prioriteringar bland 

verksamhetsplanens mål. Som en lösning föreslog styrelsen att SFS 

fokusfråga, som tidigare formulerats och valts av styrelsen bland 

verksamhetsplanens mål, skulle väljas av SFS fullmäktige. Styrelsen 

formulerade därför fokusfrågan Högskolepedagogik efter det pågående 

projektet som en proposition till fullmäktige. På fullmäktige 

diskuterades hur SFS bäst skulle ta sig an frågan om bättre 

förutsättningar för lärande: genom att fokusera på resurser till högre 

utbildning (såsom en motion föreslog) som en förutsättning för god 

pedagogik eller genom att först diskutera pedagogiken. Fullmäktige 

fastslog till slut fokusfrågan Högskolepedagogik efter att en majoritet 

ansåg att det var bättre att lyfta kärnfrågan om bättre lärande för att på 

så sätt knyta an till behov av strukturella förändringar i högskolans 

förutsättningar, däribland resurstilldelningssystemet.  

Ett arbete som också kom att stå i centrum blev frågan om 

kvalitetssäkring av högre utbildning. Kvalitetssäkring är både en 

nationell och en lokal fråga - många studentkårer arbetar aktivt med 

sina lärosätens kvalitetsansvar. Därför är det ett strategiskt viktigt 

arbete för SFS att prioritera. Efter att framgångsrikt ha motverkat 

systemet som infördes av riksdagen och dåvarande statsrådet Jan 

Björklund, antog SFS principiella ståndpunkter om 

kvalitetssäkringssystem under verksamhetsåret 13/14. Det fortsatta 

arbetet kom främst att bedrivas inom Harriet Wallbergs utredning om 

kvalitetssäkring av högre utbildning (läs mer om själva utredningen 

under rubriken “Statliga utredningar”). Samtidigt arbetade SFS 

tillsammans med SUHF för att förankra idén om att lärosätena ska få 

ett större ansvar för kvalitetssäkringen bland lärosäten och 

studentkårer. Denna “allians” bygger på att det finns ömsesidiga 

fördelar. Lärosätena vill få en större stabilitet och bättre förutsättningar 

att inkludera sina egna mål och processer med och i kvalitetssäkringen. 

Samtidigt bedömer SFS att de frågor som är viktiga för studenterna, 

framför allt undervisningens genomförande som inte alls granskades i 
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det förra systemet, med större sannolikhet blir bättre granskade då 

lärosätena själva kan planera processen och inkludera det i sitt 

utvecklingsarbete. Trots att SFS efter att regeringens promemoria 

presenterades har behövt försvara grunderna i Wallbergs/regeringens 

förslag, har SFS hela tiden framhållit att stödet beror på att skisserna 

till system visar att det kommer att granska just utbildningens upplägg 

från ett pedagogiskt perspektiv.  

Som en del i arbetet har SFS framfört att studentrepresentationen 

behöver utvecklas. För att stärka studentinflytandet och rekrytera 

bedömare till alla utvärderingar, har SFS föreslagit att SFS ska få ett 

finansierat uppdrag att anordna en pool med representanter som får 

tydliga uppdrag och utbildning i kvalitetssäkring, och som kan delta i 

flera bedömarpaneler. Förslaget har tagits emot väl av 

Universitetskanslersämbetet, som avvaktar beslut från riksdagen innan 

frågan diskuteras vidare. Under våren deltog SFS i arbetet med att 

anordna ett seminarium om kvalitetssäkring för lärosäten, och deltog i 

en panel om systemet på TCO:s högskolekonferens 2015. Under 

konferensen liksom i andra offentliga situationer var vi tvungna att visa 

att det finns en målkonflikt mellan ett system som är kvalitetsdrivande 

och ett som förser presumtiva studenter med jämförbar information om 

utbildningskvalitet, vilket en del arbetslivsföreträdare verkar tycka är 

ett huvudsyfte med kvalitetssäkring. SFS har dock fått mycket gehör i 

högskolesektorn för sin linje att det viktigaste med ett 

kvalitetssäkringssystem är att det ger studenter en bättre utbildning.  

En internationell högskola  

Ur verksamhetsplanen 1415: 

“SFS ska synliggöra varför internationalisering är en viktig 

kvalitetsaspekt för den högre utbildningens samtliga nivåer och 

arbeta för att Sverige ska inta en mer aktiv position i arbetet med 

Bolognaprocessen.” 

Internationalisering är ett begrepp som ofta används slapphänt och utan 

att definieras inom högskolesektorn. Det ses ofta som ett viktigt inslag 

men vad som avses och vad som utgör målbilden varierar betydligt. 

Ibland handlar det om konkurrens på en internationell 

utbildningsarena, ibland om andelen internationella 

forskningssamarbeten och ofta om antalet utbytesstudenter. SFS släppte 

under juni 2014 rapporten “Räcker det med undervisning på engelska?” 

med syftet att förklara varför internationalisering är viktigt för 

utbildningen, belysa befintliga brister i dagens utbildning och synliggöra 

vikten av att sätta en gemensam nationell strategi för 

internationalisering med fokus på att skapa förutsättningar för verkligt 

internationella perspektiv i utbildningen. 

Diskussionen om vikten av en internationaliserad högskola tog sedan 

verklig fart under sommaren 2015. Under Almedalsveckan fick SFS 

chansen att debattera frågan med den nyligen släppta rapporten i 

ryggen på ett seminarium arrangerat tillsammans med SUHF och 

frågan dök även upp på andra arrangemang under veckan. SFS har 

sedan under hela verksamhetsåret lyft upp vikten av 

internationalisering vid så många tillfällen som möjligt och presenterat 



14 

sin rapport vid ett flertal möten och konferenser, både för rektorer, 

andra sektorsrepresentanter och politiker.  

SFS har vid samtliga tillfällen betonat vikten av att ett internationellt 

perspektiv är något som ska komma alla studenter till del och att det 

måste integreras som ett naturligt inslag i utbildningsverksamheten. 

För att kunna uppnå detta krävs en initierad diskussion om vad som 

kan utgöra ett internationellt perspektiv och vad som tvärtom kan 

uppfattas som internationalisering utan att bidra till detta i 

verkligheten. En av de aspekter som särskilt belysts är att det inte är 

möjligt att se utbildning genomförd på engelska som internationalisering 

i sig själv. Vikten av att det skapas möten och erfarenhetsutbyten 

mellan studenter på engelskspråkiga utbildningar måste i många fall bli 

mycket bättre. Ett vanligt problem för att åstadkomma det är att 

undervisande personal saknar stöd och kunskap för att kunna utforma 

interaktiva lärsituationer. Det är viktigt att understryka att 

diskussionen om internationalisering som en kvalitetsaspekt ligger i 

linje med SFS strävanden att definiera enskilda faktorer som utgör 

kvaliteten i utbildning och att målet är att fördjupa diskussionen kring 

internationella perspektiv och uppmana till en mer aktiv hållning från 

alla parter. 

SFS efterfrågar därför bland annat en nationell strategi för 

internationalisering, ett krav som SFS vid årets början var ensamma om 

att driva. Vid årets utgång gick däremot SUHF, UHR, UKÄ och SI ihop i 

en skrivelse till departementet och efterfrågade just en sådan strategi. 

Det är väldigt glädjande att SFS kunnat vara med och inspirera andra 

aktörer att aktivt diskutera vikten av internationalisering och vikten av 

att sätta en tydlig strategi och målbild. Utbildningsministern har redan 

visat klara tecken på att uppvärdera frågan både i samtal och genom 

mediala utspel och SFS medverkade bland annat i en hearing om 

internationalisering för högskolorna som utbildningsdepartementet höll 

i maj 2015.  

För att stärka Sveriges deltagande i utformandet av den europeiska 

utbildningspolitiken har SFS arbetat mycket aktivt inför ministermötet i 

Bolognaprocessen som hölls i Jerevan 13-15 maj 2015. SFS har i 

kontinuerlig dialog med utbildningsdepartementet understrukit vikten 

av att Sverige intar en aktiv ställning i Bolognasamarbetets fortsatta 

utveckling och att det finns mycket som Sverige skulle kunna vara med 

och påverka. SFS har speciellt uppmärksammat vikten av att inta en 

ledande position kring frågor som handlar om förutsättningar för 

studier, studentcentrerat lärande och akademisk frihet. Vi var glada att 

utbildningsministern valde att prioritera mötet i Jerevan där hon också 

talade mycket väl om vikten av studentinflytande samt arbetet för 

jämställdhet inom högre utbildning. På mötet antogs bland annat en 

strategi för “Social dimension” och de nya “European standards and 

guidelines” som ligger till grund för det europeiska 

kvalitetssäkringsarbetet. SFS ingick i den svenska delegationen på 

ministermötet där 44 länder i European Higher Education Area (EHEA) 

deltog tillsammans med flertalet europeiska samarbetsorganisationer 

inom sektorn.  

SFS hoppas nu, och har i dialog betonat vikten av, att regeringen 

fortsätter att prioritera arbetet inom Bolognastrukturen under de 
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kommande åren då Frankrike innehar ordförandeskapet då det kommer 

finnas ett flertal arbetsgrupper där Sverige skulle ha möjlighet att 

påverka utvecklingen och bidra med goda exempel.  

En användbar forskarutbildning  

Ur verksamhetsplanen 1415:  

“SFS ska verka för att forskarutbildningen förbereder 

forskarstuderande för en framtid både inom och utanför akademin. 

Forskarstuderandes möjligheter efter disputation ska 

uppmärksammas i de forum där forskning och forskarutbildning 

diskuteras.”  

Doktorandkommittén 1415 har diskuterat frågan om 

forskarutbildningens användbarhet och kommit fram till att den 

ambitionsnivå som finns i den nedbrutna verksamhetsplanen är riktig i 

förhållande till arbetskapaciteten och andra frågor. Förutom att 

presidiet lyfte frågan vid ett forskningspolitiskt seminarium med 

högskolesektor och politiker, och Doktorandkommitténs Li Caldeira 

Balkeståhl pratade om frågan vid en panel på TCO:s konferens om högre 

utbildning, har SFS tagit upp det i diskussionen med UKÄ om det nya 

kvalitetssäkringssystemet för forskarutbildningen. Planer finns också 

för att arbeta in perspektivet i SFS remissvar om systemet, där hänsyn 

kommer tas till en enkät om kvalitetssäkring som skickades ut till 

doktorander genom medlemskårer.  

Studentkårernas oberoende  

Ur verksamhetsplanen 1415:  

“SFS ska verka för att studentkårernas oberoende utreds. SFS ska 

utforma förslag på åtgärder som säkerställer studentkårernas 

oberoende och verka för att förslagen genomförs.”  

Delmålet i verksamhetsplanen står under kapitlet för 

organisationsutveckling. Eftersom SFS har hanterat det främst som en 

politisk fråga i påverkansarbetet medan 

organisationsutvecklingsaspekten stått i bakgrunden, redovisar vi den i 

det här avsnittet.  

 

Det är sedan tidigare känt att många studentkårer löper risk för ökat 

beroende av sina lärosäten och andra intressen, både på grund av svåra 

ekonomiska omständigheter och problem i relationen med lärosätet. SFS 

och SUHF har tillsammans kartlagt situationen i en rapport (“Ökat 

beroende efter frihetsreformen? Studentinflytandet två år efter 

kårobligatoriets avskaffande”, 2012). Under året har SFS träffat 

politiker och tjänstemän på utbildningsdepartementet och beskrivit 

allvaret i situationen. Den politiska staben har uttryckt en vilja att göra 

något för att förbättra läget, men säger sig inte ha resurser till den 

utredning SFS kräver.  

Under vintern och våren gjorde SFS en enkät som gick ut till 

medlemskårerna och besvarades av hälften. Enkäten innehöll frågor om 
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medlemsanslutning, avgift, relationen till lärosätet, ekonomiska 

förbindelser och hur de styrs, övrig finansiering, upplevt beroende och 

övriga ekonomiska risker. Utifrån enkäten sammanställde SFS ett 

underlag (PA1-2/1415: Studentinflytandets förutsättningar) som 

överlämnades till utbildningsdepartementet som en uppföljning av förra 

årets promemoria. Underlagets huvudsakliga budskap är att kårernas 

förutsättningar blir allt mer ojämlika och att förtroendet för och 

tillförlitligheten till studentinflytandet riskerar att minska. Därtill 

konstateras att en del kårers beroende av sina lärosäten har ökat. I 

underlaget redovisar SFS inga andra förslag än att en utredning behöver 

genomföras, men framförde tänkbara lösningar på den problematik som 

presenterades. Bland annat att staten ge ett direkt stöd till kårerna som 

täcker hela kostnaden för kärnverksamheten, att kriterierna och 

procedurerna för att beviljas kårstatus förtydligas, att perioden för 

kårstatus förlängs, och se över huruvida en oberoende part kan utse 

kåren. 

Därefter har departementet aviserat att de kommer att vidta åtgärder, 

men har inte kunnat specificera vad eller när, delvis med hänsyn till att 

den genom Decemberöverenskommelsen beslutade budgeten innehöll 

nedskärningar av utredningsresurserna. Utbildningsdepartementet har, 

främst genom statssekreterare Anders Lönn, bekräftat att de ser de 

problem SFS presenterat, men har samtidigt uttryckt att de är svåra att 

lösa utan ett kårobligatorium, vilket de inte ser är möjligt att återinföra. 

Underlaget som lämnades till departementet beskriver att skillnaden 

mellan olika studentkårers förutsättningar och det arbete de bedriver 

blir allt större, att många kårers avtal med sina lärosäten om 

ekonomiska stöd eller tjänsteköp äventyrar deras politiska frihet och att 

en del kårer inte skulle kunna hantera de ekonomiska risker de löper.  

När SFS diskuterat frågan om studentinflytandets förutsättningar med 

SUHF, har det varit tydligt att även de står bakom SFS ambitioner. Det 

finns ett starkt stöd för och en stor efterfrågan på ett fritt och 

välförankrat studentinflytande hos lärosätesledningarna. Samtidigt har 

många lärosätesföreträdare vidtalat att det finns problem på många 

håll. Det pågår kulturella förändringar som bidrar till att 

studentkårernas representativitet sjunker, liksom studenters 

engagemang för studiemedverkan överlag, studenters grad av förståelse 

för frågor som diskuteras i högskolan anses minska etc. Eftersom 

lärosätena är beroende av studentmedverkan i sitt kvalitetsarbete, och 

eftersom aktiva och kritiska studenter är nödvändigt för ett gott och 

effektivt lärande, är det en ödesfråga också för lärosätena. Därför har 

SFS inlett samtal med SUHF om gemensamma satsningar för att också 

öka medvetenheten om att studentinflytandet måste underhållas av 

såväl lärosäten som kårer. SFS har också kopplat ihop problemen med 

frågan om studentpassiv undervisning och därmed pedagogisk 

utveckling.  
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Förutsättningar för att studera och doktorera 

Ur verksamhetsplanen 1415:  

“Många studenter och forskarstuderande verkar under orimliga 

ekonomiska och sociala förhållanden. Det begränsar deras 

möjligheter att prestera inom både studier och forskning.  

Många studenter och forskarstuderande har svårt att få ekonomin 

att gå ihop. Studiemedlet täcker inte studenters grundläggande 

utgifter och forskarstuderande som saknar anställning har ofta en 

låg inkomst. Studiemedlets höga låneandel skuldsätter studenter, 

påverkar deras ekonomiska situation under lång tid efter 

studietiden och flyttar ansvaret för studiefinansiering från 

samhälle till individ. Stora grupper av både studenter och 

forskarstuderande är utan skydd från socialförsäkringssystemet. 

Det är förutsättningar som tvingar vissa grupper att välja bort 

både studier och forskarkarriär. Dessa förutsättningar skapar 

också hinder för studenter och forskarstuderande att fullgöra sin 

utbildning vilket får allvarliga konsekvenser för både individ och 

samhälle.  

Bostadsmarknaden för studenter försvårar den sociala situationen 

ytterligare. Många studenter får vänta flera terminer innan de får 

en permanent bostad. Att ständigt tvingas bryta upp och oroa sig 

över sin bostadssituation skapar en osund stress som inverkar på 

studierna. Ansvariga politiker på alla nivåer måste se till att alla 

studenter erbjuds permanent boende till ett rimligt pris från dag 

ett.  

Internationella studenter och forskarstuderande möter onödiga 

problem och hinder i Sverige. Migrationsreglerna begränsar deras 

möjligheter att lyckas med studier och forskning och hindrar dem 

från att stanna kvar i Sverige efter examen. Internationella 

studenter och forskarstuderande har inte heller samma möjligheter 

som andra att påverka sitt lärosäte på grund av språkliga 

barriärer. Den högre utbildningen berikas av internationella 

studenters och forskarstuderandes perspektiv och 

arbetsmarknaden inom och utanför akademin behöver deras 

kompetens. Sverige måste ta vara på de kvalificerade människor 

som söker sig hit – inte slänga ut dem.“  

Utvecklingen av studenters sociala förutsättningar har under en längre 

tid genomgått en subtil men verklig perspektivförskjutning där 

individens val och ansvar betonas allt hårdare. Incitamentsstrukturer 

för en snabbare genomströmning och en förflyttning av den ekonomiska 

risken till individen genom en utökad låneandel av studiemedlet gör att 

studenter i dag lever under allt större press. En bristfällig 

sjukförsäkring och en arbetslöshetsförsäkring utan anpassning till 

studenters situation bidrar även dessa till en osäker situation. Det är av 

yttersta vikt att Sverige upprätthåller ett system som möjliggör för alla 

att studera oavsett deras möjligheter till stöd från egna nätverk. Därför 

har SFS sedan mycket lång tid bedrivit ett kraftigt arbete för att säkra 

goda förutsättningar för studier. I en tid där det finns en generell 

uppfattning om att studenter har det väl förspänt är det en utmaning för 
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SFS att visa på att situationen har förvärrats genom flera små 

förändringar under en längre tid och varför det finns stor anledning till 

oro. Genom att visa på bristerna och samtidigt komma med tydliga och 

välformulerade förbättringsförslag har SFS fortsatt att arbeta för 

förbättrade förutsättningar och ökad trygghet.  

Styrelsen valde tidigt att fortsätta prioritera fokusfrågan om studenters 

tillgång till sjukförsäkringen för att få mesta möjliga påverkan till stånd 

innan den parlamentariska socialförsäkringsutredningen levererade sitt 

förslag, men att också satsa på att öka medvetenheten om studenters 

osäkra situation i allmänhet och den ökade skuldbördan för studenter.  

Förbättrad bostadssituation för studenter  

Ur verksamhetsplanen 1415:  

SFS ska synliggöra de problem som finns på 

studentbostadsmarknaden och arbeta för att fler bostäder byggs för 

studenter.  

SFS släppte den årligt återkommande SFS Bostadsrapport i mitten av 

september och trots valår mottogs den väl av media och fick relativt 

mycket uppmärksamhet. I år rödlistades 11 städer och 17 var gula. 

Endast 3 städer var gröna och uppfyllde de krav som SFS ställer upp för 

en bra bostadssituation för studenter. Genom ett nytt grepp med att 

skicka ut påverkanskit till SFS medlemskårer och ett oerhört stort 

engagemang för frågan bland medlemmarna blev genomslaget för SFS 

Bostadsrapport i lokal media en mycket stor framgång som styrelsen är 

väldigt glad för. Påverkanskiten innehöll föreslagna aktiviteter, 

grundmall för pressmeddelande och debattartikel och förslag till tweets 

och olika vinklar i bostadsfrågan.  

SFS har arbetat med att synliggöra bostadsbristen under många år och 

varit lyckosamma i det arbetet. Det har dock varit tydligt under de 

senaste åren, då frågan lyfts från fler håll än från studenter själva, att 

SFS inte haft tydligt formulerade åsikter kring vad som är viktiga 

värden vad gäller bostäder för studenter och vilka möjliga 

lösningsförslag vi ser. Årets styrelse bestämde sig därför för att ta fram 

ett dokument med SFS Bostadspolitiska ställningstaganden för att 

organisationen ska kunna bli vassare och mer delaktig i debatten. 

Inför fullmäktige presenterade styrelsen en proposition som 

diskuterades först på medlemsmötet och sedan på SFSFUM. I arbetet 

inspirerades SFS styrelse av såväl andra organisationer som våra egna 

principer om studenters livssituation och inhämtade även kommentarer 

på utkast från externa aktörer. Den pågående valrörelsen var också en 

viktig faktor i arbetet, där studenters bostäder och boendestandarden för 

studenter diskuterades en del. Resultatet blev ett genomarbetat 

dokument som genast möjliggjorde för SFS att med större skärpa kunna 

kommentera utspel från olika aktörer i bostadsbranschen. Redan till 

Almedalsveckan 2015 blev SFS inbjudna till ett flertal deltaganden för 

att diskutera bostäder. 
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Ökad social trygghet för studenter och 

forskarstuderande  

Ur verksamhetsplanen 1415:  

“SFS ska arbeta för att socialförsäkringssystemet görs om så att 

alla som studerar och doktorerar i Sverige ska ha ett fullvärdigt 

försäkringsskydd.“ 

SFS har vid flertalet tillfällen arbetat med frågan om studenters 

trygghet och inte minst så har bristerna i sjukförsäkringen varit i fokus 

av och till. De senaste åren har arbetet bedrivits framförallt med målet 

att påverka utkomsten av den Parlamentariska 

Socialförsäkringsutredning (PSFU) som tillsattes 2010 och som skulle 

leverera sitt förslag 2 februari 2015.  

Redan februari 2014 lanserade SFS den första delen i kampanjen 

#heltsjukt genom en undersökning till landets studenthälsor. 

Undersökningen ställde frågor om hur de ser på nuvarande regelverk 

och vilken kunskap de bedömer att studenter har kring detsamma. Med 

utgångspunkt i resultaten av undersökningen samt den 

underlagsrapport som SFS skrev till PSFU 2010 utarbetades sedan de 

fyra kraven i #heltsjukt: 

• Sjukförsäkringen ska kopplas till studier. Studenter ska inte 

behöva ta studiemedel för att ha rätt till en sjukförsäkring. 

• Studenter ska ha rätt att vara sjukskrivna på deltid. 

• Ansvaret för studenters rehabilitering ska bli tydligare. 

• Studenters karenstid vid sjukdom ska kortas från 30 dagar till 7 

dagar.  

De fyra kraven lanserades i Almedalen 2014 där framförallt politiker 

fick posera med affischer med SFS budskap kring dagens brister i 

socialförsäkringssytemet för studenter. Alla partiledare utom 

statsminister Fredrik Reinfeldt, som vi inte lyckades få tag på, ställde 

sig bakom minst en av SFS problembeskrivningar. Även många andra 

politiker och debattörer ställde sig bakom budskapen. Under veckan 

delades även en bok ut med insamlade personliga berättelser från 

studenter som hamnat i kläm i dagens sjukförsäkringssystem för att 

understryka hur fruktansvärda konsekvenserna kan bli för enskilda 

individer.  

Sjukförsäkringen för studenter stod även i fokus i den valenkät som SFS 

skickade ut till partierna inför valet samt i den debatt som anordnades 

med de politiska studentförbunden. I båda fallen var det tydligt att en 

majoritet av partierna håller med om SFS problembeskrivning och anser 

att förändringar måste göras, dock fanns vissa skiljelinjer mellan vilka 

lösningar som förespråkas. Det är därför viktigt att SFS fortsätter att 

vara en konstruktiv part i diskussionerna för att frågan ska röra sig 

framåt. Efter valet fortsatte arbetet genom att uppvakta den 

nytillträdda socialförsäkringsministern Annika Strandhäll för att 

säkerställa att hon tar särskild hänsyn till studenterna när förslaget 

från PSFU levereras samt att hon har en bra förståelse för 
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studentrörelsens problembild. Även med ansvarig minister för 

studiemedelssytemet, Aida Hadzialic, anordnades ett möte för att 

förklara den problematiska kopplingen mellan studiemedelssystemet och 

sjukförsäkringen. Till alla ledamöter i PSFU samt i utbildningsutskottet 

skickades ett välkomstkit med information om SFS förslag och kampanj. 

Tillsammans med de politiska studentförbunden och Saco studentråd 

skrevs en debattartikel där alla gemensamt skrev under 

problembeskrivningen. I januari 2015 släppte SFS nyheten om att 28 

000 studenter idag är oförsäkrade. Nyheten uppmärksammades av TV4 

och genom att TT fångade upp vilket ledde till att den omnämndes i ett 

stort antal media. Även för sjukförsäkringsfrågan har påverkanskit 

skickats ut till medlemmarna och ett flertal har skapat lokalt 

mediegenomslag. Annika Strandhäll gästade även SFS medlemsmöte 

under våren och fick där ge sin bild av vilka förändringar hon ser som 

nödvändiga samt besvara frågor från medlemskårerna. 

PSFU fick en något förlängd tid för att leverera sitt förslag och 

betänkandet presenterades vid en presskonferens den 2 mars och 

innehöll många förslag till förbättringar för studenter. Dock var många 

frågor fortfarande obesvarade. Bland de positiva förslagen återfanns att 

utredningen föreslog att det ska göras möjligt för studenter att kunna 

kombinera deltidssjukskrivning med studier vid långvarig sjukdom, att 

rehabiliteringsansvaret ska tydliggöras och att karenstiden bör ses över. 

Dock vidhöll de att försäkringen ska vara kopplad till studiemedlet. 

Trots att inte alla SFS förslag återfinns i betänkandet och trots att det 

är en lång väg kvar innan någon av åtgärderna kan bli verklighet måste 

förslagen ses som en stor seger för SFS och Sveriges studenter och 

bevisar att påverkansarbete under många år och generationsväxlingar 

av engagerade studenter till slut kan göra stort avtryck. Efter att 

utredningen släppte sitt betänkande var SFS i fortsatt kontakt med 

socialförsäkringsministern och hennes stab för att följa upp att de delar i 

utredningen som rör studenter inte glöms bort och för att följa 

utvecklingen av departementsbehandlingen och vägen till ett förslag 

från regeringen. Vid verksamhetsårets slut var betänkandet från PSFU 

fortfarande ute på remiss och det var fortfarande oklart vilka delar av 

förslagen som skulle placeras hos olika avdelningar framöver. Detta är 

en fråga som SFS kommer att få fortsätta bevaka och hålla liv i tills 

beslut kan bli klart. 

Den del av påverkansarbetet som genomförts genom kampanjen 

#heltsjukt har utvärderats grundligt i en annan rapport, men SFS tar 

med sig lärdomen att en positivt vinklad kampanj som direkt uppmanar 

politiker att ta ställning för enkla budskap är en tydlig framgångsfaktor 

i påverkansarbete. 

Förändrade regler för inresande studenter  

Ur verksamhetsplanen 1415:  

“SFS ska arbeta för en förändring av de regler som begränsar eller 

försvårar för inresande studenter och forskarstuderande samt 

negativt påverkar deras möjligheter att stanna i Sverige.”  
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SFS har under verksamhetsåret fortsatt att lyfta vilken förlust det är för 

svensk högre utbildning att avgifter för tredjelandsstudenter fortsatt 

finns kvar. Avgifterna utgör både en stor inskränkning i individens rätt 

till utbildning och har negativ inverkan på kvaliteten i den högre 

utbildningen eftersom viktiga perspektiv förloras. Detta har lyfts i alla 

sammanhang där SFS haft möjlighet att prata om internationalisering, 

vilka har varit många. Frågan har också lyfts separat på möte med 

utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson samt i samtal med 

statssekreterare Anders Lönn. Förståelsen för problemet ökar, både hos 

regeringen och i sektorn, dock har inga konkreta steg tagits för att 

förändra situationen. 

Den 17 juni 2014 antog riksdagen en ny lag som gör det möjligt för 

personer som i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren har haft 

uppehållstillstånd för studier på forskarnivå att beviljas ett permanent 

uppehållstillstånd. Beslutet tillkom till stor del på grund av det arbete 

SFS utförde under föregående verksamhetsår men där utfallet ännu var 

okänt då verksamhetsplanen skrevs. Den nya lagen medförde att 

situationen för inresande forskarstuderande förbättrades avsevärt men 

också att det krävs en översyn av hur de nya reglerna påverkar 

situationen på att praktiskt plan. SFS DK påbörjade under året en 

översyn av vilka migrationsregler som fortfarande kan utgöra hinder för 

forskarstuderande men hann inte avsluta detta arbete.  

Förbättrade ekonomiska villkor för studenter och 

forskarstuderande  

Ur verksamhetsplanen 1415:  

“SFS ska arbeta för att den ekonomiska situationen för studenter 

och forskarstuderande ska förbättras. Studiemedlet ska vara 

utformat efter studenters ekonomiska situation, 

utbildningsbidraget för forskarstuderande ska ersättas med 

anställning och forskarstuderande som försörjer sig genom 

stipendier ska ges samma sociala och ekonomiska villkor som 

anställda. Särskilt ska studiemedlets betydelse för en breddad 

rekrytering till högskolan synliggöras och om möjligt förstärkas.”  

SFS studentbudget släpptes sedvanligt i februari 2015 och visade även i 

år på ett underskott för studenter varje månad trots den höjning av 

lånedelen som genomförts. Förutom själva budgeten uppmärksammades 

även studenters ökade skuldbörda, vilken har ökat med en fjärdedel på 

fem år, genom blogg och grafik. Båda nyheterna fick genomslag i 

nationell såväl som lokal media. SFS publicerade även ett blogginlägg 

om hur studiemedlets utformning negativt påverkar jämställdheten. 

Det är dock mycket tydligt att det finns en utbredd oförståelse för den 

effekt som en ökad låneedel har för studentpopulationen. SFS har i 

möten med berörda politiker, inte minst med Aida Hadzialic och Helene 

Hellmark Knutsson, betonat att en ökad lånedel riskerar att få stora 

konsekvenser för en breddad rekrytering och dessa har visat viss 

förståelse för problembilden men mer arbete krävs för att frågan ska tas 

på större allvar. 
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En stor seger var det däremot att regeringen valde att stoppa det av 

alliansen beslutade förslaget om att avskaffa åldersavskrivningen av 

studiemedlet. SFS skrev både ett mycket utförligt och kritiskt remissvar 

samt uppvaktade Hadzialic i denna fråga och är glada att kritiken togs 

på allvar.  

Doktorandkommittén arbetade för att uppmärksamma problemen med 

utbildningsbidrag för doktorander och verkade för deras avskaffande. En 

ledamot från kommittén debatterade frågan på TCO:s 

utbildningskonferens. Kommittén bearbetade också en undersökning 

bland landets doktorandföreningar som tyvärr aldrig blev publicerad. 

Presidiet uppmärksammade frågan i många möten.  
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4. Övrig verksamhet 

Budgetpropositioner  

Varje år granskar SFS regeringens budgetpropositioner ur ett 

studentperspektiv. Granskningen är ett uppskattat material som 

används av såväl politiker som studentkårer för att hålla koll på var 

SFS står i aktuella frågor. 

Höstbudgeten  

På grund av valåret lades extra arbete ned på höstbudgetgranskningen. 

Eftersom bara en bråkdel av regeringspartiernas vallöften återspeglades 

i budgeten gjorde vi stora rubriker. Bloggen med budgetkommentarer 

lästes av tusentals (sidan visades runt 9 000 gånger under två dagar) 

vilket är nytt rekord för SFS artiklar. De fördjupade 

budgetkommentarerna överlämnades till samtliga ledamöter i 

utbildningsutskottet och spreds med en sedvanlig 

budgetpromenadsvideo. Som en konsekvens av granskningen fick vi 

bland annat ett möte med regeringens samordningskansli. 

Vårbudgeten  

Mindre dramatisk och mer positiva tongångar från SFS – regeringens 

vårbudget bjuder på ett återinförande av åldersavskrivningen av 

studielån.  

Remisser  

Under året har SFS svarat på ett stort antal remisser. De listas nedan. 

Arbetet med remisserna har följt SFS remisspolicy (O11-10/1112). Det 

innebär att presidiet beslutar om vilka remisser som ska handläggas 

utifrån en avvägning mellan remissens principiella vikt, prioriteringar i 

verksamhetsplanen, arbetsinsatsen och utsikterna att påverka i frågan. 

Om SFS inte har tillräckligt underlag om organisationens ståndpunkt 

ska kårernas synpunkter inhämtas i en remissrunda om minst 10 

arbetsdagar. Under verksamhetsåret har inte alla remisser diarieförts i 

korrekt kategori.  

Besvarade remisser 

Jämlikhet  

• PM2-1/1415: Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering 

(SOU 2014:41, RK dnr A2014-2355-DISK) - SFS är positiva till 

att alla sju diskrimineringsgrunder inkluderas i lärosätenas 

aktiva åtgärder mot diskriminering, liksom kravet på samverkan 

med studenter. Dokumentationskravet måste följas av krav på 

att dokumentationen är lättillgänglig för studenter och 

studentkåren, och det ska vara tydligt vilken dokumentation 

lagen kräver.  
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Utbildning 

• PU2-1/1415: Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete 

inom högskoleutbildning (U2014/3798/UH) - SFS lät frågan gå på 

internremiss. SFS remissvar avstyrkte förslaget med hänvisning 

till att principen om avgiftsfrihet måste värnas, att inga 

alternativa lösningar utretts och att studentutbyten inom 

utbildningssamarbeten kan komma att utgöra en större del av 

utbildningsutbudet, och att ambitionen för internationalisering 

måste höjas - utan avgifter.  

• PU2-3/1415: Examenspremier till vissa lärare (U2014/4064/SF) - 

SFS avstyrker förslaget för att inte föra in kortsiktiga 

ekonomiska incitament som kan påverka studenters studieval.  

• PU2-4/1415: Nationell referensram för kvalifikationer för 

livslångt lärande (U2014/4373/GV) - SFS tillstyrkte förslaget med 

hänvisning till att det är välförankrat och att det är bra att skapa 

jämförbarhet och förutsättningar för livslångt lärande. SFS 

lämnade kommentarer på förslaget som handlade om vikten av 

att personer med vetenskaplig kompetens för 

motsvarandebedömningar för nivåer i systemet som motsvarar 

högre utbildning.  

• PU2-6/1415: Delbetänkandet En digital agenda i människans 

tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 20104:13) 

(N2014/1345/ITP) -  SFS anför att den högre utbildningen 

behöver inkluderas i den digitala agendan genom konkreta 

förslag, att en myndighet bör få i uppdrag att främja pedagogisk 

utveckling inklusive IT i högskolan, att med forskning om 

lärande i digitala miljöer behövs och att MOOC:s behöver 

utredas.  

• PU2-9/1415: Ny modell för utvärdering av utbildning på 

forskarnivå (Rapport UKÄ 2014:18) - SFS har tillsammans med 

doktorandkommittén tagit in synpunkter från landets 

doktorander i en enkät. SFS välkomnar förslaget, men menar att 

det bör integreras i det kommande kvalitetssäkringssystemet där 

lärosätesutvärderingarna bör få en starkare roll. SFS lyfter 

vikten av att skilja på forskarutbildningsmiljö och 

forskningsmiljö, att individuella studieplaner är viktiga ur ett 

systemperspektiv, att intervjuer måste användas på ett klokt sätt 

och att doktorandperspektivet måste stärkas för att skapa 

trovärdighet.   

• PU2-11/1415: En mer flexibel ämneslärarutbildning 

(U2015/500/UH) - SFS har inhämtat svar från 

lärarutbildningskårer. SFS ställer sig positiva men framför 

synpunkter om att generellt kvalitetsarbete är viktigare än 

specifika åtgärder, att samläsning och utökad behörighet mellan 
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ämneslärare 7-9 och gymnasielärare ökar utbildningens 

användbarhet och att studenterna bör få större frihet att skapa 

ämneskombinationer.  

• PU2-12/1415: Förslag till Universitets- och högskolerådets 

föreskrifter om högskoleprovet - SFS välkomnar att regleringarna 

öppnar för större likvärdighet och rättssäkerhet, men framför 

synpunkter om anpassning för studenter med särskilda behov, 

och önskemål om förtydliganden om vad som är giltig 

legitimation och information om konsekvenser av fusk.  

• PU2-13/1415: Ändring i Centrala studiestödsnämndens (CSN) 

föreskrifter och allmänna råd om beviljande av studiemedel (Dnr 

2015-119-2785) - SFS ställer sig överlag positiva till de allmänna 

råden, men framför synpunkter framför allt om att utbetalningar 

vid utlandsstudier bör kunna ske terminsvis vid terminens start 

om det finns särskilda skäl som att studenten måste betala stora 

initiala kostnader för boende, avgifter etc.  

• PU2-14/1415: Förslag till föreskriver om ändring i Universitets- 

och högskolerådets föreskriver om godtagbar standard (Dnr 4.1.2-

004230-2015) - SFS tillstyrker förslaget i sin helhet.  

• PU2-15/1415: Kvalitetssäkring av högre utbildning 

(U2015/1626/UH) - SFS tillstyrker förslaget, och betonar vikten 

av lärosätenas stora ansvar för kvalitetssäkringen. SFS kritiserar 

att utbildningsutvärderingar i UKÄ:s regi föreslås utgöra en 

betydande del av systemets granskningar. SFS betonar att 

systemet måste granska utbildningarnas kvalitet i termer av hur 

utbildningen stöder studentens lärande i linje med 

examens/lärandemålen, och att studenternas roll måste stärkas 

genom god samverkan om studentrepresentanter i systemet.  

Trygghet 

• PT2-1/1415: Avskaffad åldersavskrivning för studiemedel och 

återkrav av studiemedel (U2014/4061/SF) - SFS avstyrker 

förslaget med hänvisning till att studiemedlet syfte är att alla 

oavsett socioekonomiska förutsättningar ska ha möjlighet att 

studera. Avskaffad åldersavskrivning kommer särskilt drabba de 

som redan idag tvekar att ta studielån och kritiserar att förslaget 

främst drabbar kvinnor som idag har lägre tillgångar efter 

pensions- och avskrivningsåldern.  

Inkomna remisser som inte besvarats  

Allmänt 

• PA2-1/1415: Mer gemensamma tobaksregler  
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Jämställdhet  

• PM2-2/1415: Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52)  

Utbildning 

• PU2-19/1415: Föreskrifter om ändring i Universitets- och 

Högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och 

relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning 

som leder till yrkeslärarexamen  

• PU2-17/1415: Konsekvensutredning med anledning av ändrad 

föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier (CSN 

2015-119-3807) 

• PU2-18/1415: Promemorian Förslag till ändringar i bestämmelser 

om återbetalning av studielån (U2015/2685/SF)  

Statliga utredningar  
Under året har SFS varit representerade i tre statliga utredningar som 

berört högskoleutbildning.  

Kvalitetssystemutredningen  

Den 8 april 2014 gav dåvarande statsrådet Jan Björklund i uppdrag till 

tillträdande universitetskansler Harriet Wallberg att utreda hur 

kvalitetssäkring av högre utbildning bör anordnas. Samtidigt stoppades 

det pågående kvalitetssäkringssystemet efter sin första fyraårscykel 

2011-2014. Wallberg tillsatte två referensgrupper där SFS medverkade i 

arbetsgruppen för högskoleföreträdare (tillsammans med SUHF:s 

företrädare) genom Johan Alvfors. Utredningen hade fyra möten (3/9-

2014, 1/10-2014, 20/10-2014, 19/11-2014 och ett seminarium för 

högskolesektorn 28 oktober). SFS ordnade också ett särskilt möte för sex 

studentkårsföreträdare som gav sina synpunkter till utredaren. 

Uppdraget rapporterades till regeringen 1 december i en intern 

departementsskrift. SFS avgav sina huvudsakliga synpunkter till 

utredningen i ett PM (PU2-1/1415). SFS hade under föregående 

verksamhetsår inlett ett samarbete med SUHF om ett 

kvalitetssäkringssystem där lärosätena skulle få ett större eget ansvar 

för kvalitetssäkringen och som utgick från internationella 

överenskommelser. Det arbetet fortsatte nu i utredningen och 

koordinerades genom SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor.  

Högre utbildning under 20 år 

Under perioden 2014-09-01 till 2015-06-30 utredde Lars Haikola på 

uppdrag av regeringen en rad frågor om den högre utbildningens 

utveckling och sammansättningen av utbildningsutbudet under de 

senaste 20 åren. Utredningen presenterade sitt slutbetänkande Högre 

utbildning under 20 år (SOU 2015:70) i juni 2015. Till utredningen 

kopplade Haikola en referensgrupp där SFS medverkade genom Johan 

Alvfors och en expertgrupp, där SFS hade viss insyn genom ombud. 

Referensgruppen träffades 12 december 2014, 4 mars och 7 maj 2015. 

Därtill anordnade SFS ett särskilt möte med företrädare för olika 

ungdomsorganisationer 28 april 2015.  
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Utredningen föranledde styrelsen att föreslå fullmäktige att anta ett 

politiskt ställningstagande om den högre utbildningens omfattning och 

utbud för att starkare kunna verka för medlemskårernas intressen. En 

viktig fråga för SFS i utredningen var att framhäva att även om 

utbildningens finansiering följer studenterna, har studenterna litet 

inflytande över dimensioneringen. Inför utredningen fanns en oro för 

förslag om studieavgifter eftersom Haikola tidigare uttalat sig om 

breddad finansiering för högre utbildning med privata medel. Dock 

uteslöts sådana frågor helt ur utredningen, som istället kom att bli ett 

mycket bra statistiskt material om högskolans utveckling. Efterspelet 

till utredningen kommer till stor del att hanteras under nästa 

verksamhetsår.  

Utvecklad ledning av universitet och högskolor 

I maj 2014 beslutade regeringen om direktiv för att utreda 

ledningsfunktioner inom högskolan. I juni tillsattes Kåre Bremer som 

utredare. Huvuduppdragen var att beskriva hur ledningsfunktionerna i 

högskolan fungerade, att föreslå hur rektors och styrelsens roll skulle se 

ut samt att utreda hur rekrytering till ledaruppdrag fungerar i 

akademin. Till utredningen kopplades en referensgrupp. 

Referensgruppen hade fyra möten: 4 september, 8 december, 14 april och 

16 juni. Därefter fick deltagarna möjlighet att läsa och kommentera på 

de färdiga utkasten. Johan Alvfors och SFS utredare Tove Ahlsten ingick 

i referensgruppen, där även SFS utredare Simon Berg gjorde inhopp. 

Den 26 januari anordnade SFS ett särskilt möte där ett stort antal 

studentrepresentanter fick träffa utredningen. Dessutom anordnade 

utredningen två hearings, 26 november 2014 och 25 maj 2015, då Johan 

Alvfors ingick i panelen.  

För SFS var viktiga frågor i utredningen att lyfta och verka för 

förutsättningar för studentinflytandet, och att frågor om pedagogiskt 

ledarskap inte tappades bort när ledningsstrukturer som främst är 

ordnade efter forskningen diskuterades. Det sistnämnda visade sig svårt 

givet hur utredaren avgränsade uppdraget, men i utredningen 

diskuterades flera för studentinflytandet positiva rekommendationer 

(inte förslag) om till exempel formaliserade beredningsprocesser. 

Utredningen ska redovisas sista oktober 2015.  

Deltagande i arbetsgrupper och nätverk  

Breddad rekrytering, UHR  

UHR fick under våren i uppdrag av regeringen att kartlägga lärosätenas 

arbete med breddad rekrytering och att identifiera goda exempel. Den 

referensgrupp som myndigheten redan tidigare under året satt ihop för 

att titta på frågor om breddad rekrytering diskuterade därför hur 

information bäst skulle kunna inhämtas. SFS var delaktiga i 

referensgruppens arbete och arbetade aktivt för att inkludera ett 

studentperspektiv som stundtals saknades och se till att även studenters 

erfarenheter av lärosätenas arbete hörs. Uppdraget fortsätter in på 

nästa verksamhetsår. 
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INCLUDE 

INCLUDE är ett nätverk mellan lärosäten för att tillsammans diskutera 

frågor om breddat deltagande, framförallt för att hitta och sprida goda 

exempel på lokal nivå men också för att opinionsbilda. SFS har två 

platser i INCLUDEs styrelse och har under verksamhetsåret framförallt 

arbetat för att få INCLUDE att fokusera sin verksamhet något och 

spetsa till sina formuleringar, men också haft tillfälle att stärka SFS 

kompetens på området genom att få ta del av goda exempel. 

Förberedelser påbörjades också för den konferens som INCLUDE 

kommer att hålla under nästa verksamhetsår. 

Nationell referensgrupp inför BFUGs möten  

Utbildningsdepartementet anordnar en referensgrupp för att diskutera 

och förbereda Sveriges positionering inför mötena med Bologna Follow 

Up Group (BFUG) som leder arbetet med i Bolognasamarbetet mellan 

ministermötena. Dessa referensgruppsmöten är mycket viktiga då det är 

det enda tillfället för oss att påverka vad Sverige ska ta med sig till 

mötena och eftersom mötena i BFUG är de som avgör vad som behandlas 

på ministermötena. Detta arbete är tidskrävande och osynligt men är 

tillsammans med deltagandet i ESU organisationens möjlighet att 

påverka utvecklingen i Europa, mötena har därför prioriterats högt 

under året, också eftersom det var ett intensivt arbete i BFUG fram till 

vårens ministermöte i Jerevan. 

Översyn av riktlinjer om rekommendationer om mål för 
högskolepedagogisk utbildning  

Med anledning av tioårsjubileet av SUHF:s rekommendation om mål för 

behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning valde SUHF:s 

styrelse att initiera en översyn. Sedan förordningskravet om pedagogisk 

utbildning för vissa akademiska lärartjänster avskaffades är 

rekommendationen det enda nationella dokumentet om 

högskolepedagogisk utbildning. SFS delade SUHF:s syn att 

rekommendationen varit viktig för utvecklingen, men att 

tillämpningarna börjat skilja sig allt mer, och att innehållet måste ses 

över för att ta hänsyn till utvecklingen det senaste decenniet, där 

Bolognaprocessen och Autonomireformen är de största frågorna. Johan 

Alvfors är representant i gruppen från 1 oktober 2014 till 30 juni 2016.  

Framtidens lärandemiljöer  

Den första juni 2014 påbörjade SUHF:s arbetsgrupp för framtidens 

lärandemiljöer sitt arbete. SFS valde att delta eftersom lärandemiljöer 

är symbiotiskt förknippade med pedagogik, och frågor om 

undervisningskvalitet var viktiga i verksamhetsplanen. Johan Alvfors 

var SFS representant i gruppen under året. Förutom att diskutera 

frågan och lägga grunden för en rapport, anordnade gruppen en 

konferens 20 maj där också flera studentkårsrepresentanter deltog. 

Arbetet i gruppen kommer resultera i en rapport och ytterligare ett 

arrangemang under 2016 innan gruppens arbete avslutas.  
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Internationellt arbete 

Beslut som påverkar utvecklingen av våra utbildningar, system och 

förutsättningar för studenter fattas inte bara i Sverige utan också både 

inom ramen för EHEA, European Higher Education Area, det vi oftast 

benämner Bolognaprocessen, genom EU-kommissionens program och 

EUs gemensamma regelverk. Många av de beslut som fattas i Sverige 

påverkas också av de diskussioner som förs mellan de nordiska 

länderna. För att SFS ska ha möjlighet att påverka vilka beslut som tas 

på internationell nivå är det avgörande att vi har starka samarbeten 

med andra studentorganisationer och SFS är därför medlemmar i två 

organisationer för att arbeta regionalt och internationellt med 

utbildningsfrågor. Utöver detta har vi också kontakt med 

utbildningsdepartementets tjänstemän som arbetar med de 

internationella frågorna. Arbetet har framförallt bedrivits av SFS 

internationella kommitté, KOMIT. 

NOM - Nordiskt Ordförandemöte 

SFS är medlemmar i organisationen NOM (Nordiskt ordförandemöte) för 

att upprätthålla nära kontakter med de andra nordiska och baltiska 

studentorganisationerna och för att tillsammans stärka vårt inflytande 

över utbildningsagendan. Under året har NOM fokuserat på att stärka 

samarbetet gällande frågor inom regionen med målet att skapa bättre 

kopplingar till de nordiska och baltiska ministerråden. Det finns även 

anledning att knyta närmare kontakter och öka fokuset på den regionala 

utvecklingen med tanke på de gemensamma utmaningar vi ser gällande 

försämrade ekonomiska villkor för studenter och ett ökat tryck på att 

införa studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

NOM har under året haft två möten, det första i Riga under oktober där 

temat för diskussion framförallt var tillgodoräknandefrågor med särskilt 

fokus på validering och erkännande av informellt lärande. Speciellt i de 

baltiska länderna är detta en fråga som diskuteras alltmer och det var 

givande för SFS att få en större inblick i en utveckling som mycket 

troligt kommer att komma till Sverige inom snar framtid. På grund av 

läget i Norge och Finland som vid detta tillfälle båda hade stundande 

beslut om avgifter för tredjelandsstudenter så lades även mycket krut på 

att stödja NSO, SYL och SAMOK med erfarenheter från Sverige samt 

att skriva stödbrev och artiklar. I Norge lyckades sedan NSO avvärja 

beslut om avgifter medan det tyvärr ser ut som att avgifter kommer att 

införas i Finland efter valet. 

Under våren hölls det andra NOM-mötet, denna gång i Köpenhamn, och 

temat för detta var olika sätt att stärka studentinflytandet samt olika 

modeller för att engagera studenter. Detta är ett ämne som aldrig tappar 

i relevans och SFS tar med sig mycket tankar om hur det går att skapa 

engagemang hos studenter för enskilda sakfrågor.  

ESU - European Students’ Union 

SFS har fortsatt att under verksamhetsåret vara en aktiv röst inom 

European Students Union och arbetat mycket aktivt för att stärka 

organisationen och SFS röst i densamma. Detta har gjorts genom ett 

aktivt deltagande i alla konferenser och möten som arrangerats under 
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året samt att vara aktiva i kontakten med andra organisationer runt om 

i Europa. 

ESU arrangerade under året två konferenser vid vilka två 

representanter från SFS internationella kommitté, Komit, deltog. I 

Florens i september var temat studentcentrerat lärande och utgick ifrån 

ett projekt som leds av ESU och heter PASCL, Peer Assesment of 

Student Centred Learning, vilket är ett stort projekt finansierat av 

Erasmus+ och som kommer att löpa under flera år. Målet för projektet 

är att ta fram modeller för hur ett studentcentrerat lärande kan 

utvärderas som en del av högskolornas kvalitetssäkringsarbete. Denna 

konferens hade därför som mål att samla in tankar, exempel och 

nyckelerfarenheter från medlemsorganisationerna. Även lärandemål och 

de nya European standards and guidelines diskuterades för att stärka 

medlemmarnas kunskap om vilka regelverk och verktyg som finns idag.  

I Riga i mars var istället förutsättningar för studier ämnet och 

programmet handlade mycket om vad som beslutats eller är aktuellt för 

beslut inom ramen för Bolognaprocessen. SFS fick chansen att 

presentera sitt arbete med tillgänglighetsfrågor genom att både hålla 

föreläsning och workshop om projektet Så funkar det och boken 10 tips 

för tillgänglighet. Det var mycket uppskattat och materialet har 

efterfrågats av flera andra organisationer efteråt. SFS har arbetat sig 

upp till att vara en organisation känd för att ha mycket kunskap om 

tillgänglighet och inkludering band de europeiska 

studentorganisationerna och blev bland annat inbjudna att delta i en 

panel om tillgänglighet på en konferens i Oslo arrangerad av vår norska 

systerorganisation och European Access Network, vilket känns som ett 

bra kvitto på att vi drar vårt står till stacken för utvecklingen av 

studentrörelsen som helhet. På mötet i Riga hölls också intressanta 

diskussioner om fördelar och nackdelar med att arbeta med National 

Access Plans, alltså tydliga handlingsplaner för breddad rekrytering. 

Konferensen var mycket lyckad som helhet med mycket interaktivitet 

och en bra organisation. 

ESU styrs genom två större beslutsmöten per år, kallade Board 

Meetings, där alla medlemsorganisationer sätter riktlinjer för 

verksamheten. Det första mötet för året hölls i Baku i Azerbajdjan under 

december. SFS hade stort genomslag under mötet vilket förbättrade 

förslagen till policy gällande internationalisering och kvalitetssäkring 

avsevärt ur SFS perspektiv. På mötet fastställdes även en ny strategi för 

ESU som ska gälla fram till 2018. Strategin gör inga större ändringar i 

verksamhetens omfång men inskärper vikten av att arbeta fram tydligt 

formulerade åsiktsdokument och vägledande principer för alla områden 

som ESU förväntas täcka in. Under mötet i Azerbajdzjan aktualiserades 

även frågan om hur ESU kan och bör arbeta med att stärka mänskliga 

rättigheter och hur en inkluderande och öppen miljö säkerställs inom 

organisationen och hos dess medlemmar. På grund av stora brister i de 

mänskliga rättigheterna i Azerbajdzjan kunde en del av de talare som 

bjudits in till konferensen inte närvara, och även en del delegater från 

medlemsorganisationer ställde in sitt deltagande på grund av att de inte 

uppfattade närvaron som säker. Efter konferensen användes också 

utkomster från mötet på ett felaktigt sätt av värdorganisationerna vilket 
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resulterade i att det startades en översyn av deras medlemskap vid 

nästa beslutsmöte. 

ESU bedrev också ett mycket intensivt påverkansarbete gentemot 

Bologna follow up group inför ministermötet i Jerevan och det 

återspeglades även hos medlemmarna som behövde besvara många 

frågor och dela information kring var respektive nationella departement 

verkar stå i olika frågor. Som ett led i detta påverkansarbete publicerar 

ESU också inför varje ministermöte en publikation kallad Bologna with 

student eyes som bygger på omfattande enkäter till 

medlemsorganisationerna för att förhöra sig om deras bild av 

utvecklingen i respektive land. Detta är ett mycket bra 

påverkansverktyg, men tar också mycket tid i anspråk av respektive 

organisation. 

På våren hölls ESUs beslutsmöte i Jerevan i anslutning till 

ministerkonferensen inom Bolognaprocessen. På detta möte beslutades 

om en policy för mänskliga rättigheter, både med avseende på mötet i 

Baku, men också för att bredda organisationens allmänna kompetens 

och beredskap på området. Utöver detta antogs ett nytt internt regelverk 

om uppförandekoder samt ett beslut om att se över hur kontinuerlig 

utvärdering av medlemsorganisationerna ska kunna utföras i framtiden. 

I Jerevan hölls också val till förtroendeposterna för verksamhetsåret 

2015/2016 där Fernando Miguel Palomares från Spanien valdes till 

ordförande, Lea Meister från Schweiz och Blazhe Todorovski från 

Makedonien valdes till vice ordföranden. SFS styrelse beslutade att 

nominera Rebecka Stenkvist till en plats i ESU:s verkställande utskott, 

och till styrelsens glädje blev hon vald i Jerevan.  
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5. Organisationsutveckling  
Under det här avsnittet redovisas dels de uppdrag om 

organisationsutveckling som utgick från verksamhetsplanen, men också 

annat arbete för att utveckla organisationen.  

SFS - en medlemsburen organisation 

Från verksamhetsplanen 14/15:  

För att SFS bättre ska kunna förankra sina frågor ska SFS i 

samråd med medlemskårerna utveckla verktyg som möjliggör 

medlemskårernas deltagande i SFS påverkansarbete utifrån SFS 

politiska fokus. Medlemskårerna ska få information om aktuellt 

påverkansarbete och kunna vara delaktiga i utformandet. 

Målet i verksamhetsplanen har vållat mycket diskussion om förankring, 

insyn och medbestämmande i organisationen. SFS styrelse valde att 

utveckla transparensen i SFS påverkansarbete och försöka finna fasta 

former för en stark medverkan från medlemskårerna, men samtidigt 

tydliga roller för styrelse och kansli.  

Under året började SFS skicka “påverkanskit” till medlemskårerna som 

berättar om SFS kampanjer, utspel och viktiga händelser. Kiten 

innehåller förhandsinformation om händelser och verktyg för att 

medlemskårerna ska få kunna medverka i påverkansarbetet, sprida 

kampanjer lokalt och mobilisera sina medlemmar. Kiten har varit 

uppskattade och ökat medlemskårernas möjlighet till medverkan i 

påverkansarbetet och har utvärderats och utvecklats under året.  

Styrelsen har också gett medlemskårerna möjlighet att få ett konto till 

SFS interna arbetsplattform TeamEngine. På plattformen kan 

medlemskårerna läsa organisationens dokument och möteshandlingar, 

diskutera gemensamma frågor och utbyta erfarenheter. Systemet har 

byggts upp kontinuerligt under året, och vid verksamhetsårets slut hade 

runt hälften av medlemskårerna ett aktivt konto på TeamEngine.  

Styrelsen har också utvecklat kårkontaktsystemet, som innebär att 

styrelseledamöterna är ansvariga för att hålla en personlig kontakt med 

ett antal kårer. De flesta medlemskårer har haft en aktiv kontakt med 

sin styrelseledamot. Styrelsen har därför fått information om viktiga 

händelser runt om i kårsverige, och medlemskårerna har haft en direkt 

väg till styrelsen och kunnat föra frågor till styrelsens kännedom eller få 

svar på frågor.  

Hållbar ekonomisk framtid  

Från verksamhetsplanen 14/15:  

SFS ska undersöka framtida möjligheter för organisationens 

finansiering. 

En av SFS svagheter var bristen på bredd bland finansieringskällorna. 

Därför valde styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för att gör ett 
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underlag till styrelsen för vidare diskussioner om SFS ekonomi (SFS 

ekonomiska framtid, O44-69/1415). Arbetsgruppens rapport fanns även 

med som bakgrundsmaterial till FUM. 

Den korta rapporten granskar olika möjligheter för SFS att bredda sin 

finansiering. Bland annat föreslår rapporten att SFS aktivt ska söka 

ekonomiska samarbeten och projektbidrag som ligger nära SFS 

kärnverksamhet, att arbeta med att söka mer sponsring och att försöka 

få finansierade uppdrag från regeringen inom kärnverksamheten (till 

exempel utbildningsutvärdering). Rapporten gör också en riskanalys av 

SFS ekonomiska situation och beskriver scenarier av minskad och ökad 

finansiering.  

Styrdokument  

Styrelsen valde att inte lyfta upp stadgan till revision även fast vissa 

små brister uppdagats sedan 2014 års totalrevidering. Detta främst för 

att låta den sätta sig något mer och för att kunna behålla ett skarpt 

fokus på politik under årets SFSFUM. 

Däremot såg styrelsen ett starkt behov av att ta fram ett styrdokument 

som ersätter det mål- och strategidokument som antogs under 2010 med 

giltighet till 2015:s utgång. Mål- och strategidokumentet var värdefullt 

när det skrevs men har med tiden tappat sin relevans för organisationen 

eftersom omvärlden förändrats och vissa av målen spelat ut sin roll i 

förhållande till SFS syfte.  

Styrelsen identifierade att det som organisationen brottas mest med är 

vilken identitet SFS ska ha och kanske framförallt på vilket sätt detta 

ska kommuniceras och avspeglas i verksamheten. Den långdragna 

konflikten mellan att vara en påverkansorganisation och att vara en 

stödjande organisation aktualiserades igen, och det fanns behov av att 

samlas runt och befästa en gemensam uppfattning. Därför valde 

styrelsen att göra en nulägesanalys med hjälp av en 

kommunikationskonsult som analyserade SFS organisation genom 

workshops med kansliet och styrelsen samt genom en enkät till 

medlemskårerna. Nulägesanalysen låg till grund för den proposition som 

kallades “SFS långsiktiga identitet och utvecklingsområden” och som 

efter bearbetning antogs av fullmäktige 2015. Dokumentet är inte en 

strategi men en inriktning för hur SFS ska arbeta med 

organisationsutveckling på lång sikt. Dokumentet beskriver först SFS 

identitet som påverkansorganisation:  

“SFS är en påverkansorganisation som driver studenters frågor 

gentemot makthavare, lagstiftare och andra nationella aktörer. 

Med studenter avses i dokumentet studenter på grund- avancerad 

och forskarnivå om inget annat anges. SFS är en stark röst i frågor 

som berör studenter. SFS är en medlemsburen paraplyorganisation 

som framförallt verkar på nationell och europeisk nivå. SFS tar 

tillvara på sina medlemmars erfarenheter, kunskaper och åsikter. 

SFS stödjer sina medlemskårer i att driva de nationella 

studentfrågorna lokalt för att de ska kunna vara delaktiga i det 

nationella påverkansarbetet.” 

Dokumentet tar fasta på fyra långsiktiga utvecklingsområden: att sätta 

studenten i fokus, att stärka relationen till medlemskårerna, att stärka 
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SFS varumärke och att öka långsiktigheten. Tanken är att dokumentet 

ska tas upp i alla lägen då arbete med verksamhetsutveckling bedrivs.  

Styrelsen antog också en ny delegationsordning efter förslag från 

generalpresidiet (O13-3/1415). Utgångspunkten i arbetet var det 

utvecklingsarbete som kanslichefen startade med att stärka 

personalgruppen i början av hösten 2014. Den nya delegationsordningen 

förtydligar innebörden av delegationer och beskriver utförligt presidiets, 

kanslichefens, generalpresidiets, studentrepresentanters respektive 

styrelsens fasta arbetsgruppers delegationer.  

Utöver detta gjorde styrelsen också en översyn av existerande policys. 

Revideringen gjordes under styrelsemötena i augusti, oktober och 

november. 

• SFS policy ”Riktlinjer för SFS förhållningssätt till 

Sverigedemokraterna” skärptes för att understryka att SFS inte 

samarbetar med Sverigedemokraterna. 

• ”Policy för studentrepresentanter” reviderades så att presidiet 

ensamma utser studentrepresentanter, medan detaljreglering om 

hur studentrepresentanterna ska arbeta ströks. 

• ”SFS resepolicy” skrevs om från grunden. 

• ”Policy för SFS heltidsarvoderade presidium” justerades i mindre 

grad. 

Upphävda policys 

• SFS interna policy för hantering av odemokratiska aktörer på 

utbildningsområdet - Styrelsen ansåg att policyn var svår att 

tillämpa, och valde att i stället anta separata policys när 

odemokratiska aktörer blir ett problem, såsom policyn om 

förhållningssättet till Sverigedemokraterna.  

• SFS policy för publicering av styrelsehandlingar - policyn har 

spelat ut sin roll i och med de regleringar som nu finns i stadga 

och arbetsordning om styrelsehandlingars offentlighet. Sedan 

policyn infördes har också organisationens sätt att hantera 

styrelsehandlingar förändrats. Sponsringspolicy för Sveriges 

förenade studentkårer - Policyn liknande med stod i delar i 

kontrast med Policy för SFS samarbete med externa aktörer.  

• Vägledning i det konkreta miljöarbetet på SFS kansli - Policyn 

var föråldrad avseende innehåll och detaljstyrningsnivå. 

• SFS nominerings- och valpolicy - Policyn var inaktuell, och dess 

innehåll regleras istället i den mån det behövs i övriga 

styrdokument, till exempel valberedningens arbetsordning.  

• Kommunikationspolicy - Policyn var föråldrad och behövde 

genomgripande förändringar, varför uppdrag om att skapa en ny 

ställdes upp.  
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• Twitterpolicy - Styrelsen bedömde att detta dokument inte var av 

policykaraktär.  

• Policy för mat, resor, telefon med mera - Policyn dubblerade och 

stod delvis i konflikt med resepolicyn och vad som enligt avtal 

gäller för personalen på SFS kansli.  

• SFS resepolicy - Resepolicyn behövde genomgripande 

förändringar, varför styrelsen valde att skriva en ny från 

grunden.  

• Krisplan för SFSFUM - Två krisplaner från FUM fanns bevarade. 

Eftersom FUM som arrangemang har förändrats valde styrelsen 

att avskaffa och ge uppdrag om att ta fram en aktuell.  

• Sveriges förenade studentkårers policy om kvalitetssystem för 

högre utbildning - Policyn omformulerades till ett 

ställningstagande.  

• SFS policy för fonderingar - Styrelsen utredde frågan internt och 

fann att SFS i dagsläget inte hade någon praktisk användning av 

en policy för ekonomiska placeringar.  

Andra gällande policys 

• Policy för SFS samarbete med externa aktörer 

• SFS alkoholpolicy 

Kanslichefen har ett oavslutat uppdrag att återkomma till styrelsen för 

beslut med dokument som beskriver SFS externa kommunikation. 

Samma sak gäller ny krisplan för organisationen.  

Studentrepresentanter 

SFS studentrepresentanter representerar SFS i forum där presidiet eller 

anställda inte kan delta. Under året har SFS haft ett 30-tal 

representanter i myndigheter, föreningar och samarbeten. Styrelsen 

fattade beslut om en ändring i policyn för studentrepresentanter som 

innebär att representanterna väljs direkt av presidiet och rapporterar 

till presidiet. Det har även tidigare varit praxis.  

Under året har presidiet tillsatt eller nyförordnat följande 

representanter:  

• Micaela Kedhammar (ledamot) och Caisa Lycken (suppleant) i 

Högskolans avskiljandenämnd 

• Johan Alvfors i SUHF:s arbetsgrupp för framtidens 

lärandemiljöer 

• Åsa Hansson och Samantha Hyler i Forum för 

internationalisering  

• Veine Haglund i Skolverkets referensgrupp för prognos över 

behovet av framtida lärarkategorier 
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• Elin Melander och Rebecka Stenkvist i INCLUDE:s styrelse 

• Sandra Hellstrand, Anna Minara Ciardi, Anthony Larsson, 

Manne Gerell och Erik Karlsson som doktorandrepresentanter i 

pilotomgången av utvärdering av utbildning på forskarnivå, 

UKÄ. 

• Johan Alvfors, Fredrik Hylerstedt och Tove Ahlsten i UKÄ:s 

referensgrupp för utvärdering av högre utbildning  

• Daniel Svedbjörk till Hanaholmens högskoleprojekt  

• Erik Lindström till LADOK3 

Totalt 9 kvinnor och 9 män. Övriga studentrepresentanter redovisas 

under kapitel 9.  

Komits fortsatta utveckling  

Komit, SFS internationella kommitté, är en arbetsgrupp under styrelsen 

som har i uppgift att företräda SFS i internationella sammanhang 

utifrån SFS åsikter och styrelsens delegation. Komit arbetar under 

ledning av en ansvarig presidial och dess största uppgift är att göra SFS 

röst hörd i NOM, Nordiskt ordförandemöte, och ESU, European 

Students Union. Komit är fortfarande en relativt ny arbetsgrupp som 

startades verksamhetsåret 2011/2012 och kräver fortfarande utveckling 

för att hitta sin optimala arbetsform. Arbetsgruppen har därför under 

året diskuterat mycket kring vilka delar som bör förändras och föreslagit 

en ny arbetsordning som styrelsen antog under våren. En av de större 

förändringarna blev att gruppens omfång minskade med en person för 

att möjliggöra större kontinuitet i deltagandet från SFS sida. Internt 

inom arbetsgruppen har också genomförts ett förändringsarbete för att 

hitta välfungerande rutiner och arbetssätt som fungerar väl på distans. 

Det kan dock konstateras att de fysiska möten är viktiga och ett 

medskick som gjordes till nästa verksamhetsår var att försöka prioritera 

detta ekonomiskt om möjligt.  

Ett utvecklingsområde som påbörjades var att försöka öka kontakten 

mellan Komit och styrelsen och genom det styrelsens förståelse av den 

europeiska arenan. Det har gjorts genom bland annat att Komit-

ledamöter närvarat vid ett styrelsemöte samt vid medlemsmöte och 

fullmäktige, men framförallt genom att ha utförligare diskussioner av de 

internationella rapporterna som lämnas. Arbetsgruppen satsade också 

på att förbättra överlämningsrutinerna och dokumentationen. Ett 

utvecklingsområde som arbetsgruppen bara hann nosa på var hur 

kommunikationen med medlemskårerna kan förbättras. Här återstår 

mycket att göra även om Komit även under året försökt att närvara vid 

medlemsmöten och FUM samt att uppdatera kring deltaganden i möten 

så saknas en strategi för att kommunicera dessa frågor som ofta blir 

abstrakta och långt ifrån vardagen hos medlemskårerna.  

Rekrytering av ny kanslichef 

Karin Nolke Grubbström som var kanslichef sedan våren 2013 valde i 

april 2015 att gå vidare till ett nytt uppdrag som Generalsekreterare för 

Friskis & Svettis. Styrelsen blev naturligtvis mycket glada att se att 
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Karin får ta sig an denna utmaning, men hade sett fram emot att ha 

kvar henne under en längre tid. Nu blev det istället dags för ny 

rekrytering.  För att få en bra och snabb process valde styrelsen att ta 

hjälp av två alumner till organisationen, Claes Nyberg och Sofia 

Karlsson, med stor erfarenhet av rekrytering. Samtal och workshops 

genomfördes med styrelse och kansli under maj för att ta fram en 

uppdaterad kravprofil och annons utefter de behov som identifierats. 

Intervjuerna gjordes under juni och Annika Lindblad Nieminen kunde 

anställas som SFS nya kanslichef i början av juli. 

Kårernas och studentinflytandets oberoende  

Eftersom styrelsen valde att behandla  frågan om kårernas och 

studentinflytandets förutsättningar främst som en fråga av politisk 

karaktär, redovisas alla de aktiviteter som utförts under kapitel 3 

istället för under detta mål.   
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6. SFS arrangemang  
Arrangemangen redovisas i kronologisk ordning.  

Almedalen 2014 

Almedalsveckan infaller oftast mitt i överlämningsperioden mellan 

avgående och tillträdande presidium och så även 2014. Det utgör alltid 

en rivstart för nya presidiet med flertalet deltaganden i paneler. Under 

årets Almedalsvecka deltog Rebecka Stenkvist, sex anställda på 

kansliet, två representanter för Doktorandkommittén och avgående 

presidium. Mycket tid ägnades åt att jaga efter politiker och andra 

relevanta profiler för att de skulle fotograferas med budskapen i 

kampanjen #heltsjukt.  

SFS hade precis innan Almedalsveckan släppt sin rapport om 

internationalisering och detta tema var också ett av de tydliga fokusen 

för organisationen under veckan. SFS arrangerade ett seminarium om 

internationalisering tillsammans med SUHF samt deltog i ett ytterligare 

seminarium arrangerat av SUHF om högskolans framtid och höll en 

presentation om bristerna i sjukförsäkringen på Gröna studenters 

glassmingel. Förutom detta var kansliet närvarande på en majoritet av 

de seminarier som handlade om framförallt sjukförsäkringen för att 

ställa frågor och uppmärksamma studenters situation.  

Pride 2014 

Pride var presidiets första egna arrangemang. Vi bestämde oss för att 

samordna en studentsektion i paraden där även Sveriges förenade 

queerstudenter, Stockholms studentkårers centralorganisation och 

andra studenter välkomnades. Tillsammans blev vi runt 35 personer 

som hade en varm och rolig dag i studentmössor med fina regnbågsband.  

Valdebatt hos Tekniska Högskolans studentkår  

SFS anordnade en valdebatt med de politiska studentförbunden i 

augusti för att med ett studentperspektiv lyfta frågor om högskolepolitik 

inför valet. Debatten arrangerades tillsammans med Tekniska 

Högskolans studentkår (THS) i kårhuset Nymble. Debatten blev 

välbesökt och webbsändes även för att möjliggöra för intresserade 

studenter och medlemmar utanför Stockholm att kunna ta del av 

debatten.  

Bootcamp  

Ännu ett år arrangerades SFS Bootcamp för medlemskårer – ett möte 

som fokuserar på en introduktion till vad SFS är och jobbar med. Syftet 

med SFS Bootcamp är att nya kåraktiva ska få lära känna SFS 

verksamhet och hur medlemskårerna kan medverka i påverkansarbetet. 

Kårerna ska även få möjlighet till erfarenhetsutbyte. Mötet anordnades 

på Hotell Roslagen i Norrtälje 20-21 augusti av projektledare Hans 

Cruse. I mötet deltog runt 40 representanter med god geografisk 

spridning. På programmet stod bland annat: 
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• Information från presidiet och valberedningen 

• Överblick över SFS-året; vad händer när, hur kan vi delta? 

• Hur tänker rektor? Intervju med Karin Röding, rektor för 

Mälardalens högskola 

• Kår-speed dating med idéutbyte 

• Presentationer av kampanjen #heltsjukt och SFS bostadsrapport. 

Övningar om att arbeta med påverkansplaner och lokal 

mobilisering  

Medlemsmöten  

Varje år arrangerar SFS två medlemsmöten dit två förtroendevalda från 

varje medlemskår bjuds in för att nätverka, diskutera aktuella frågor 

och bli uppdaterade på vad SFS gör på den nationella arenan för 

tillfället oavsett om det är det väl synliga eller mindre synliga arbetet. 

De här tillfällen har visat sig vara mycket värdefulla för alla parter. 

Medlemsmötena utvecklas också ständigt för att bättre möta alla de 

varierande behov som olika förtroendeposter har under olika perioder. 

Under 2014/2015 bestämde styrelsen att det vore mycket bra om ett av 

medlemsmötena kunde förläggas till annan ort än Stockholm och delvis 

arrangeras av en värdkår. Styrelsen ville på detta sätt både låta kårerna 

inspirera varandra genom att få tillfälle att visa upp sin verksamhet och 

också minska den stora nackdel som kårer långt ifrån 

Stockholmsområdet har i långa restider. Genom att åtminstone erbjuda 

ett möte per år på annan ort, utöver SFSFUM, ökar chanserna att något 

av årets möten hamnar närmre kårens hemvist.  

Höstens medlemsmöte arrangerades i Stockholm och hölls i ABFs 

lokaler på Sveavägen. Mötet besöktes bland annat av statssekreterare 

Anders Lönn som berättade om hur utbildningsdepartementet kommer 

att arbeta under ny minister samt fick besvara kniviga frågor från SFS 

medlemskårer om avgifter för tredejelandstudenter och kårernas 

oberoende. Programmet innehöll bland annat:  

• Studenter och Alkohol, en presentation om Bästa festen 

• Pedagogik som fokusfråga, varför och hur 

• Presentation av SFS rapport om resurstilldelning 

• Hur stärker vi kontaktvägarna mellan SFS kansli och dess 

medlemmar 

• Utfrågning av statssekreterare Anders Lönn 

 

Vårens medlemsmöte arrangerades i Lund av Lunds 

Samhällsvetarkår samt TLTH som på ett mycket förtjänstfullt sätt tog 

sig an att ordna det första roterande medlemsmötet med ganska kort 

varsel. Programmet innehöll bland annat: 

• Annika Strandhäll, intervju 

• Workshop om SFS långsiktiga utvecklingsarbete 
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• Inspiration om tillgängliga möten 

• Diskussion om SFS ställningstaganden kring bostäder samt SFS 

syn på högskolans omfattning och utbud 

Högskoleläckan live  

Traditionellt har SFS anordnat ett glöggmingel i december dit aktiva 

förtroendevalda, alumner till SFS och personer i sektorn som SFS har 

mycket kontakt med bjudits in för att mingla in julledigheten. Efter 

diskussioner på kansliet konstaterades dock att det ibland upplevs som 

stressigt att hinna med att arrangera och bara en checkbox att pricka av 

både för SFS och besökarna och att det saknats innehåll i minglet. 

Därför prövades istället idén att flytta sammankomsten till januari och 

snarare skapa ett avslappnat evenemang men med ett tydligt innehåll. 

Resultatet blev att vi bjöd in till frukostmingel på ett café i Gamla stan i 

Stockholm dit facebook-gruppen Högskoleläckans grundare Ulf Dalnäs 

bjöds in att reflektera över det gångna året och spana in i framtiden. 

Evenemanget var välbesökt och uppskattat. 

SFSFUM  

Årets största SFS-arrangemang, SFS fullmäktige, arrangerades i årets 

studentstad, Trollhättan 24-26 april. Arrangemanget började på 

torsdagskvällen med en debatt om högskolepedagogik med politiker och 

högskoleföreträdare. Mötet projektleddes av Mattias Kristoffersson i 

samarbete med styrelse, kansli och lokal projektledare. Styrelsen hade 

redan från början tydliga ambitioner om att SFSFUM skulle genomföras 

på ett sätt som involverade medlemskårerna i högre grad också tidigt i 

processen, både för att öka möjligheten till inflytande för medlemmarna 

men också för att främja en fördjupad politisk diskussion. Liksom förra 

året arbetade en grupp i styrelsen med att planera mötet och ha översyn 

över styrelsens förslag och arbete. Gruppen arbetade vidare med att 

utveckla torgbehandlingen genom mer tillgängligt format, och med 

förbättringar i VoteIT. Nytt för i år var ett helhetsgrepp på förankring 

av alla propositioner i två steg inför mötet, med syfte att skapa både god 

förståelse och mer kompetent diskussion under själva mötet. 

Styrelsen och SFS kansli påbörjade förberedelserna för fullmäktige i 

oktober, då Trollhättan utsågs till arrangör. Styrelsen beslutade i 

oktober om preliminära områden för politisk konkretisering efter att ha 

diskuterat SFS verksamhet i relation till SFS roll som 

påverkansorganisation. Medlemskårerna fick möjlighet att komma med 

inspel till styrelsen vid båda medlemsmötena (i november och februari). 

Dessutom anordnade styrelsen två perioder då medlemskårerna kunde 

skicka in synpunkter: en då de fick tänka fritt utifrån att styrelsen 

beslutat om preliminära propositionstitlar, och en efter att ha sett utkast 

till propositioner. Styrelsen anordnade också motionsanmälan 

(medlemskårerna skickar in idéer till kommande motioner, idéerna 

publiceras så att alla kårer kan se idéerna) för att medlemskårerna 

skulle kunna förbereda sig och samlas runt förslag. Därtill lade styrelsen 

för första gången på länge fram förslag på fokusfråga för beslut av 

fullmäktige.  
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Mötet var en framgång framför allt mötestekniskt och politiskt. 

Styrelsens uttalade ambition om god och livlig politisk debatt istället för 

formalia blev verklighet. Framför allt lyckades en stor del av 

diskussionen fokuseras till välfungerande åsiktstorg. Vid sidan av ett 

stort antal motioner behandlades styrelsens propositioner på 

verksamhetsplan, ekonomiska ramar, medlemsavgift, två politiska 

program som kompletterar principprogrammet (SFS bostadspolitiska 

ställningstagande, SFS syn på högskolans omfattning och utbud) samt 

”SFS identitet och långsiktiga utvecklingsområden” – ett dokument för 

långsiktig styrning. 

I samband med mötet fortsatte förra årets debatt om hur mötet ska bli 

mer inkluderande. Diskussionen var viktig att föra, men fördes på ett 

sätt som gick ut över såväl mötesdeltagare som arrangörer. Presidiet har 

dokumenterat diskussionen och utvärderingar, och lämnat över 

erfarenheterna till nästa år för att kunna utveckla arrangemanget. En 

annan fråga som orsakade stor diskussion var valberedningens 

hantering av ofullständiga nomineringar, en fråga som valberedningen 

ämnar se över under nästa verksamhetsår.  

Trots den stora mängden motioner (110 stycken) och den stora 

diskussionsivern slutade mötet enligt planerad tid. 
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7. SFS deltaganden 

SFS genomslag i media  

Under verksamhetsårets 2014/2015 har SFS haft cirka 600 träffar i 

media, vilket är färre än under 2013/2014 då vi hade 800 träffar 

(Retriever, 2015-12-09). (Sett ur ett längre perspektiv är 600 träffar ett 

stort genomslag, men verksamhetsåret 2013/2014 utmärker sig med 

särskilt stor synlighet för SFS.) 

Under hela året har SFS arbetat aktivt för att inkludera sina 

medlemskårer i påverkansarbete och extern kommunikation. Totalt har 

fem olika påverkanskit skickats ut under året med material som kårer 

har kunnat använda lokalt och regionalt. Mest aktiva har medlemskårer 

varit under lanseringen av bostadsrapporten samt i samband med att 

SFS granskade regeringens höstbudget. 

Mycket av kommunikationen har fokuserats på kampanjen #heltsjukt 

för en bättre sjukförsäkring. Kampanjen som spänner över två 

verksamhetsår har genererat 304 träffar i media. Ministrar, partiledare, 

politiker och olika profiler i högskolesektorn har under året deltagit i 

kampanjen genom att ställa sig bakom SFS krav. När 

socialförsäkringsutredningen presenterade sitt betänkande i mars fanns 

tre av fyra av SFS krav med i någon form.     

Störst genomslag under året hade SFS i samband med lanseringen av 

bostadsrapporten som släpptes i augusti och släppet genererade över 100 

medieträffar. En annan stor mediehändelse var släppet av SFS 

studentbudget i februari. Under året har SFS synts i både lokala, 

regionala och nationella medier samt både genom debattartiklar och 

redaktionellt innehåll.     

Vid verksamhetsårets slut hade 2155 personer gillat SFS på Facebook, 

vilket är 317 personer fler än vid årets början. På Twitter ökade antalet 

följare med 741 personer från 1459 till 2200.   

SFS deltaganden 

Juli 

• Deltaganden i Almedalen, se separat avsnitt.  

Augusti 

• 19/8: Rebecka Stenkvist och utredare Jenny Andersson deltog i 

UHR:s seminarium om internationalisering och presenterade SFS 

rapport “Räcker det med undervisning på engelska?”  

Oktober  

• 8/10: Johan Alvfors höll en keynote om pedagogisk utveckling och 

att sätta studentens lärande i centrum på den 

högskolepedagogiska utvecklingskonferensen NU2014 i Umeå.  
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• 21/10: Rebecka Stenkvist och Jenny Andersson presenterar den 

internationella rapporten och SFS krav på SUHF:s 

förbundskonferens.  

• 22/10: Rebecka Stenkvist håller föredrag om studenters lärmiljö 

på Högskolan i Skövde, personalutbildning.  

November 

• 5/11: Johan Alvfors medverkade i en panel om hur normer 

påverkar elever och studenter i undervisningen på UHR:s 

konferens Kvalitetsdrivet. Rebecka Stenkvist medverkade i den 

avslutande panelen som diskuterade breddad rekrytering, 

breddat deltagande och genomströmning.  

• 6/11: Rebecka Stenkvist deltog i den avslutande panelen på 

UHR:s jämställdhetskonferens.  

• 8/11: Rebecka Stenkvist besöker Liberala Studenters årsmöte och 

berättar om SFS politik. 

• 12/11: Johan Alvfors deltar i Vetenskap & Allmänhets 

forskningspolitiska forum #fofram på Rival och debatterade bland 

annat akademiska karriärvägar och doktoranders villkor.  

• 18/11: Presidiet presenterar SFS verksamhet på SFS senats 

höstträff.  

• 22/11: Johan Alvfors deltar i en panel med Mats Ericson (SULF) 

och Talla Alkurdi om en högskolepolitisk rapport från S-

studenter.  

• 26/11: Rebecka Stenkvist och Karin Nolke Grubbström 

presenterar SFS organisation och arbetssätt för studenter och 

forskare på Ersta-Sköndal. 

December 

• 7/12: Johan Alvfors diskuterar utbildningspolitik med Yasmin 

Hussein (S-studenter) och Patricio Ruiz Vergara (Gröna 

studenter) på Grön akademi.  

• 16/12: Rebecka Stenkvist berättar om högskolepolitik och SFS 

prioriteringar på tankesmedjan Tiden 

Januari  

• 22/1: Presidiet deltar i TCO:s konferens om högre utbildning 

“Kunskap i en värld som förändras”. Rebecka Stenkvist deltog i 

en panel om internationalisering och en om utbud och 

dimensionering, Johan Alvfors i en panel om kvalitetssäkring och 

Li Caldeira Balkeståhl i en panel om forskarutbildning. 
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Mars  

• 12/3: Johan Alvfors talar på KTH:s konferens ”Scholarship of 

Teaching and Learning” och berättar om SFS arbete för 

pedagogisk utveckling.  

• Rebecka Stenkvist besökte SLU:s utbildningsdagar om 

internationella frågor och talade om SFS arbete.  

April  

• 22/4: Johan Alvfors talar i en panel på ett seminarium hos 

riksdagens utbildningsutskott med anledning av publiceringen av 

en studie som studerat effekterna av “autonomireformen” 

respektive “kvalitetsreformen”.  

Maj  

• 4/5: Rebecka Stenkvist och Magnus Jägerskog (IQ) berättade om 

projektet Bästa Festen på en konferens hos 

Folkhälsomyndigheten. 

• 12/5: Johan Alvfors har möten i Luleå på LTH och diskuterar 

deras styrdokument “Pedagogisk idé” och berättar om SFS arbete 

för pedagogisk utveckling.  

• 28-29/5: Rebecka Stenkvist diskuterar samverkan ur ett 

studentperspektiv på konferensen “Högskola och samhälle i 

samverkan” hos Linnéuniversitetet.  

Juni 

• 7-9/6: Rebecka Stenkvist deltar i en paneldiskussion på temat 

“Advocating for the Social Dimension” På European Access 

Networks årliga konferens i Oslo.  

SFS möten - övriga möten och relationer 

I följande lista nämns inte möten som nämns på andra ställen i 

verksamhetsberättelsen eller möten inom SFS och med våra 

medlemskårer.  

• 26/8: Presidiet träffar representanter för Riksrevisionen som 

ställer frågor om vår syn på högskolan.  

• 1/9: Johan Alvfors träffar Lars Alberius (SUHF) och diskuterar 

material om studentbostäder. 

• 8/9: Rebecka Stenkvist träffar chefsutredare Karin Åmossa på 

SULF för att diskutera Sveriges roll i Bolognasamarbetet. 

• 15/9: Presidiet träffar Jenny Sörby från Myndigheten för 

yrkeshögskolan och diskuterar projekt och samarbeten.  

• 16/9: Rebecka Stenkvist har möte med tankesmedjan 

Humsamverkan om studentperspektiv.  
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• 18/9: Presidiet deltar i Magna Charta Universitatum Observatory 

i Uppsala. 

• 23/9: Johan Alvfors och SFS politiska sekreterare/pressansvarig 

Andreas Åsander träffar Git Claesson Pipping och Karin Åmossa 

från SULF för att diskutera kvalitetssystem, högskolepedagogik 

och doktorandfrågor.  

• 24/9: Presidiet deltar i UKÄ:s konferens om kvalitetsutvärdering.  

• 14/10: Presidiet träffar Pia Enochsson, ansvarig för utredningen 

och försöksverksamheten med lämplighetsbedömning för 

lärarstuderande.  

• 20/10: Presidiet och Andreas Åsander träffar Alf Karlsson 

(Miljöpartiet/Statsrådsberedningen) för att diskutera regeringens 

budget och kontaktvägar för SFS.  

• 24/10: Presidiet träffar Vetenskap och Allmänhet och diskuterar 

möjliga samarbeten.  

• 7/11: Presidiet och SFS politiska sekreterare/pressansvarig 

Andreas Åsander träffar Carin Regner (SKL), Mikaela Almerud 

(SN) och Per Fagrell (Teknikföretagen) för att stämma av våra 

respektive utbildningspolitiska prioriteringar. 

Internationalisering kunde vi enas om.  

• 6/11: Presidiet, SFS pressansvarig Clara Berglund och SFS 

utredare Tove Ahlsten träffar SFS kontaktperson Per Rosenblad 

och andra opolitiska tjänstemän på utbildningsdepartementet för 

att få en inblick i departementet och berätta om SFS politiska 

prioriteringar. De föreslagna avgifterna inom internationella 

utbildningssamarbeten stod högst på agendan.  

• 22/10: Johan Alvfors representerar SFS vid SUHF:s 

förbundsförsamling på Handelshögskolan.  

• 16/11: Presidiet träffar ”Projektet”-kårerna och diskuterar deras 

tankar inför fullmäktige.  

• 10/11: Johan Alvfors, Jana Sochor och Christian Stråhlman 

träffar UKÄ:s arbetsgrupp för utvärdering av forskarutbildning.  

• 20/11: Rebecka Stenkvist deltar i Bologna Follow Up Group på 

utbildningsdepartementet.  

• 21/11: Presidiet träffar SUHF:s avgående presidium Pam 

Fredman och Marita Hilliges och diskuterar SFS och SUHF:s 

samarbete i Almedalen.  

• 2/12: Johan Alvfors deltar i SUHF:s 

forskarstuderandeseminarium.  
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• 8/12: Presidiet träffar Saco studentråds nyvalda presidium 

Kristin Öster och Daniel Kjellén.  

• 9/12: Johan Alvfors träffar Henrik Holmkvist från UKÄ och 

diskuterar utvärdering av studentmedverkan i UKÄ:s avslutade 

kvalitetssäkringssystem.  

• 9/12: Rebecka Stenkvist deltar på samverkansmöte mellan SUHF 

och UHR.  

• 10/12: Presidiet, Clara Berglund, Anderas Åsander och Tove 

Ahlsten träffar Joakim Strömblad från CSN och diskuterar 

relationen mellan studiemedel och sjukförsäkring.  

• 11/12: Presidiet går på en presentation av Ungdomsbarometerns 

senaste undersökning.  

• 11/12: Rebecka Stenkvist deltar i Ideell arenas ordförandenätverk  

• 12/12: Johan Alvfors och Tove Ahlsten träffar Vetenskapsrådets 

arbetsgrupp för utvärdering av forskning (systemet FOKUS) 

tillsammans med representanter för SULF.  

• 18/12: Presidiet träffar Saco studentråds Kristin Öster för att 

diskutera våra organisationers fokus och sjukförsäkringsfrågor.  

• 23/1: Presidiet träffar SFS kontaktperson Per Rosenblad och 

Helene Biller på Utbildningsdepartementet.  

• 28/1: Presidiet träffar riksdagsledamot Emma Hult (Miljöpartiet)  

• 20-22/2: Rebecka Stenkvist träffar DSF och NSO i Oslo och 

förbereder inför ESU:s möten och ministermötet i Jerevan.  

• 24/2: Johan Alvfors deltar i ett möte om CSN:s 

omvärldsbevakning.  

• 4/3: Presidiet och Anderas Åsander träffar Helene Hellmark 

Knutsson, Anders Lönn, Camilla Georgsson, Klas-Herman 

Lundgren samt två opolitiska tjänstemän på 

utbildningsdepartementet. Diskussioner om kårernas oberoende, 

pedagogisk utveckling och vikten av ministermötet i Jerevan.  

• 4/3: Presidiet och Clara Berglund träffar Emma Carlsson Löfdahl, 

Folkpartiets ledamot i socialförsäkringsutskottet och den 

parlamentariska socialförsäkringsutredningen. 

• 6/3: Rebecka Stenkvist deltar i samverkansmöte mellan SUHF 

och UHR.  

• 9-10/3: Rebecka Stenkvist på studiebesök i Helsingfors med 

UHR:s projektgrupp för mobilitet.  

• 11/3: Presidiet och Andreas Åsander träffar Aida Hadzialic och 

Isabelle Enbågen och diskuterar utvecklingen av studiestödet, 
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framför allt beslutet att ta bort åldersavskrivningen och de ökade 

påminnelseavgifterna, men också individens ökade ansvar för 

studiefinansiering de senaste åren.  

• 12/3: Rebecka Stenkvist och Elin Melander deltar i INCLUDE:s 

styrelsemöte  

• 17/3: Johan Alvfors deltar i SULF:s vårmingel 

• 19/3: Presidiet träffar SUHF:s nyvalda presidium Helene 

Dannetun och Anders Söderholm. På agendan står främst 

kårernas förutsättningar och internationalisering.  

• 19/3: Rebecka Stenkvist deltar i möte med den 

nationella  referensgruppen för Bolognafrågor och diskuterar 

kommunikén för Jerevan.  

• 19/3: Johan Alvfors debatterar studenters lika rätt till god 

boendestandard på fastighetsmässan.  

• 19/3: Rebecka Stenkvist har uppstartsmöte med referensgruppen 

för UHR:s arbete för främjande av breddad rekrytering.  

• 19-24/3: Rebecka Stenkvist deltar i ESC I Riga. 

• 26/3: Johan Alvfors deltar i SUHF:s förbundsförsamling i Falun.  

• 30/3: Rebecka Stenkvist träffar referensgruppen för Academic 

Value of Mobility och holländska experter för att diskutera 

lärandemål.  

• 31/3: Rebecka Stenkvist och Clara Berglund träffar Johannes 

Danielsson (socialförsäkringsministerns politiskt sakkunnige) för 

att diskutera PSFU:s resultat.  

• 31/3: Johan Alvfors träffar Henrik Blomgren (KTH)  

• 16/4: Johan Alvfors, Christian Stråhlman och Jana Sochor deltar 

i det sista referensgruppsmötet för kvalitetssäkringssystemet för 

utbildning på forskarnivå (UKÄ).  

• 22/4: Presidiet träffar Harriet Wallberg och Per Westman på 

UKÄ.  

• 5/5: Johan Alvfors och Caroline Sundberg har överlämningsmöte 

med Harriet Wallberg och Per Westman.  

• 20/5: Rebecka Stenkvist träffar Johan Floderus från SIS (Swedish 

International Students and Alumni).  

• 21/5: Johan Alvfors träffar Emilie Liliefeldt (Saco) och diskuterar 

kvalitetssäkring och utbildningskvalitet.  

• 21/5: Johan Alvfors och Simon Berg träffar OECD på 

utbildningsdepartementet och intervjuas för en studie om 

framtida kompetensbehov.  
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• 21-22/5: Rebecka Stenkvist deltar i en utvärdering av Åbo 

Akademi.  

• 26/5: Rebecka Stenkvist deltar i samverkansmöte mellan SUHF 

och UHR och diskuterar antagning och minskat söktryck bland 

unga.  

• 2/6: Presidiet och stora delar av personalen närvarar vid 

presentationen av UKÄ:s årsrapport.  

• 2/6: Rebecka Stenkvist deltar i Ungdomspolitiska rådet.  
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8. Projektverksamhet 

Uppdrag åt Myndigheten för Yrkeshögskolan 

Efter det tidigare arbetet med att presentera en rapport om 15 förslag 

till mer studerandeinflytande gjordes en ny projektbeställning av MYh 

där fyra punkter plockades ut av de 15 att arbeta vidare med. SFS tog på 

sig detta uppdrag och har under verksamhetsåret arbetat vidare med 

studerandeinflytandet inom YH-utbildningen. De fyra punkterna 

omarbetades och slutade i tre punkter, förslag på 

studeranderepresentation, förslag till alumnverksamhet och 

webbmaterial för MYh att publicera rörande studerandeinflytande. 

Under våren har arbetet genomförts och material skickats till MYh. 

Arbetet med att producera det webbmaterial som senare kommer att 

publiceras på yrkeshogskolan.se fortsatte under sommaren. 

Under kommande verksamhetsår ska projektet avslutas och avstämning 

ske med MYh då de tre momenten slutredovisats och kompletteringar 

skett.  

SFS Vux  

Under året har arbetet med SFS VUX (vuxenstuderande) fortsatt som 

planerat. Under verksamhetsåret 14/15 har utökade medel ansökts om - 

och beviljats från Folkbildningsrådet. Främst så att SFS projektledare 

har kunnat besöka fler skolor, 20 stycken. Totalt har drygt 5500 

studerande nåtts av budskapet inom projektet. 

Ett flertal skolor bjöd in oss på återbesök, vilket kan ses som ett betyg på 

att arbetet inom SFS VUX är mycket uppskattat och värdefullt. Vissa 

verkade ha fått sitt studerandeinflytande på fötter, andra kämpade 

fortfarande. 

Årets Vux-konferens hade ett lägre deltagarantal än tidigare år, 25 

personer. Vad det beror på är dock oklart då stort intresse för 

konferensen visats under turnén. Utvärderingen visar att upplägget med 

konferensen fungerat bra och att deltagarna var väldigt nöjda med 

upplägget. 

Inför verksamhetsåret 2015/2016 har projektet genomgått en utveckling 

och förändring. Färre antal skolor har besöks, men med upplägget att de 

besöks vid fyra tillfällen. Ett fokus riktas nu på att bygga en stabilare 

och mer konsekvent verksamhet för studeranderepresentanterna.  

Bästa festen  

SFS inledde under året en framgångsrik satsning på ett mer 

”alkoholsmart” och inkluderande studentliv som har fått namnet ”Bästa 

Festen – för en smartare alkoholkultur i studentlivet”. Satsningen utförs 

i nära samarbete med IQ och får stöd från Allmänna Arvsfonden. Under 

hösten lades grunden för satsningen då vi utvecklade metod, upplägg, 

tonalitet och samarbetet med IQ. Nio medlemskårer och nationer har 

efter ansökan tagits ut till en utvecklingsgrupp som går i täten för denna 

http://yrkeshogskolan.se/
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utveckling. De är Studentkåren Östersund, Mälardalens studentkår, 

Studentkåren Högskolan Väst, Blekinge Studentkår, Teknologkåren vid 

Lunds Tekniska Högskola, LundaEkonomerna, Malmö Studentkår samt 

Västmanland-Dalarnas nation i Uppsala och Kristianstads nation i 

Lund. 

Satsningen har arbetat med att skapa ett nätverk mellan dessa kårer 

och nationer, som sida vid sida driver ett utvecklingsarbete för att göra 

sina egna kårer och nationer mer alkoholsmarta. Under våren påbörjade 

gruppen sitt arbete genom att skapa utvecklingsteam som driver Bästa 

Festen lokalt på kårerna och nationerna. Utvecklingsteamen har 

deltagit i två träffar som satsningen har arrangerat. Där har de 

exempelvis fått lära sig metoder för att driva förändring på ett 

konstruktivt sätt, fått kunskaper om den senaste alkoholforskningen, 

testat olika upplägg på alkoholsmarta och inkluderande sittningar och 

utbytt erfarenheter och idéer. Efter träffarna har de fått i uppdrag att ta 

fram nya alkoholpolicys och att genomföra en första årlig enkät för att 

mäta alkoholnormen i den egna kåren eller nationen. Enkäten 

tillhandahålls av IQ, som också har tagit fram en hemsida för 

satsningen. 

Under våren påbörjades rekrytering av nya kårer och nationer inför 

nästa steg i satsningen som efter styrelsens beslut förlängdes till att bli 

treårigt. 

Årets Studentstad  

SFS utser varje år Årets Sudentstad. Utmärkelsen går till en stad som 

enligt kriterierna för utmärkelsen särskilt väl utmärker sig med ett gott 

samarbete mellan studentkår, lärosäte och kommun. Ansökningar 

skickas in och behandlas av SFS jury för Årets Studentstad. Juryn 

består av styrelseledamöter (inklusive en presidial) och 

kommunikationsansvarig (eller annan kansliperson). Juryn genomför 

platsbesök bland toppkandidaterna av nomineringarna. Flera bra 

ansökningar inkom till årets utlysning men Uppsala kammade hem 

utmärkelsen med motiveringen: “Uppsala utmärker sig som en stad som 

arbetar för studenternas bästa. Studenternas närvaro är en självklarhet 

och en nödvändighet i samtalen kring hur Uppsala utvecklas och växer 

som stad. Det anrika universitetet vågar tänka nytt, bland annat genom 

ett spännande utvecklingsarbete för att stärka studenternas möjligheter 

att forma sin utbildning. I kommunen sker ett medvetet arbete för att 

överbrygga den stora universitetsstadens klassiska utmaningar och 

skapa miljöer som tillfredsställer olika studenters behov. Det starka 

samarbetet mellan kommunen, de två universiteten och studentkårerna 

strävar mot det gemensamma målet att sätta studenterna i centrum 

vilket gör det tydligt att Uppsala inte bara är en av Sveriges äldsta 

studentstäder utan också SFS Studentstad 2015/2016.“ 

Samarbete med Studentkortet  

Under verksamhetsåret inleddes diskussioner och senare ett samarbete 

med företaget Studentkortet. Syftet med samarbetet var att dra nytta av 

varandras styrkor och erbjuda både stöd och utveckling för Studentkårer 

i medlemshanteringsfrågor, arbeta strategiskt med rekrytering och för 

att kunna minska kostnader för SFS arrangemang. Samarbetet är tänkt 
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att bli långsiktigt och bygger på att båda aktörer har ett stort intresse 

för att det går bra för alla studentkårer i landet. Detta ska också ses mot 

bakgrund av att SFS länge eftersträvat att utöka sina externa 

samarbeten och bredda sin finansiering. 

  



52 

 

9. SFS organisation 

SFS förtroendevalda 2014/2015  

Presidiet  

Rebecka Stenkvist, ordförande  

Johan Alvfors, vice ordförande  

Styrelsen 

David Olander, Consensus  

Elin Melander, Stockholms universitets studentkår 

Elisabeth Johansson Hallin, Luleå Studentkår 

Ella Brodin, Uppsala Studentkår 

Emma Nilsson, Linnéstudenterna 

Eric Lennerth, Uppsala Studentkår 

Ewa Axelsson, Umeå Studentkår (begärde entledigande 29 

september 2014) 

John Edström, Göta studentkår 

John Spjuth, Studentkåren i Skövde 

Lena Möller, SöderS 

Lorraine Jonis, Humanistiska och Teologiska Studentkåren vid 

Lunds universitet 

Louise Hammar, Örebro studentkår 

Rebecka Vilhonen, Göta studentkår  

Vilhelm Hultgren, LundaEkonomerna 

KOMIT - SFS internationella kommitté 

Rebecka Stenkvist, ordförande SFS 

Sandra Schriefer, Göta studentkår 

Erik Pedersen, tidigare vice ordförande SFS 

Jakob Allansson, Linnéstudenterna 

Yasmin Hussein, Uppsala studentkår (entledigad 17 april 2015) 

Doktorandkommittén  

Ordförande Ewa Axelsson (begärde entledigande 29 september 

2014) 

Fahd Omair Zaffar, Jönköpings studentkår 

Gustav Sundell, Uppsala Studentkår  

Jana Sochor, Chalmers Studentkår 
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Johan Spetz, Göta Studentkår 

Ragnar Larusson, Chalmers Studentkår 

Li Caldeira Balkeståhl, Uppsala Studentkår 

Lydia Jungmin Choi, Linnéstudenterna 

Kristian Nilsson, Blekinge studentkår 

Valberedningen  

Daniel Lundell, TLTH  

Micaela Kedhammar, Stockholms Universitets Studentkår 

Hanna Edlundh, Göta studentkår 

Johan Svantesson Sjöberg, Lunds Doktorandkår 

Erik Pedersen, Örebro studentkår 

Nina Wålstedt, Göta studentkår 

Caroline Ljungqvist, Humanistiska och Teologiska Studentkåren vid 

Lunds universitet 

Verksamhetsrevisorer  

Kajsa Sköld, Studentkåren vid Högskolan Väst 

Tobias Olausson, Göta studentkår 

SFS studeranderepresentanter  

CSN:s insynsråd: Elma Durakovic 

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd: Agnes Fockström 

Haubitz, Jim Sörberg, Mia Staake, Beata Sjöstedt  

Forum för internationalisering: Samantha Hyler, Åsa Hansson  

Högskolans avskiljandenämnd: Filip Solsjö och Jesper Blomqvist 

(till och med 2014-12-31), Micaela Kedhammar, Caisa Lycken (från 

och med 2015-01-01) 

LADOK3: Johan Borre 

Ladokkonsortiets styrelses styrgrupp: Jon Widén  

Skolverkets referensgrupp för prognos över behovet av olika 

lärarkategorier: Veine Haglund  

SUHF:s expertgrupp för kvalitet: Erik Arroy, Johan Alvfors  

SUHF:s arbetsgrupp för betygsfrågor: Kave Noori  

SUHF:s arbetsgrupp för framtidens lärandemiljöer: Johan Alvfors 

SUNET:s styrelse: David Höjenberg, Fanny Lyrfors  

UHR:s styrelse: Erik Pedersen, Nadia Moberg  

UKÄ:s insynsråd: Erik Arroy, Jenny Ehnberg 

Överklagandenämnden för högskolan: Malin Henriksson  

Överklagandenämnden för studiestöd: Johan Borre, Pontus 

Paananen Anderson  
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SFS kansli 

Andreas Åsander, politisk sekreterare och pressansvarig (tjänstledig 

från april 2014) 

Anna Wallgren, kommunikationsansvarig 

Clara Berglund, pressansvarig 

Hans Cruse (tjänstledig från och med 2014-12-31) 

Jenny Andersson, utredare (tjänstledig från och med 22 oktober 

2014) 

Johanna Broo, projektanställd för arbete med bostadsrapporten 

2014-08-11 till och med 2014-08-22 

Karin Nolke Grubbström, kanslichef (till och med 2015-04-30)  

Kristina Hållén, projektledare Bästa Festen (från och med 2014-09-

19) 

Mattias Kristoffersson, projektledare SFSFUM och andra 

arrangemang/event (från och med 2015-01-26) 

Simon Berg, utredare (från och med 2015-04-16) 

Tove Ahlsten, utredare (vikariat från och med 2014-10-28) 

Åsa Gustafsson, utredare (till och med 2014-12-31, 60% tjänst från 

och med 2014-09-15) 

Medlemskårer 2014/2015 

Blekinge Studentkår 

Consensus - Hälsouniversitetets Studentkår  

Corpus Medicum  

Chalmers Studentkår  

Dalarnas Studentkår  

Dans- och cirkushögskolans Studentkår  

Ericastiftelsens studentkår i Stockholm  

Försvarshögskolans studentkår  

Gefle studentkår  

Gotlands Studentkår Rindi  

Göta Studentkår  

Humanistiska och Teologiska studentkåren vid Lunds universitet  

Gymnastik- och idrottshögskolans Studentkår  

Jönköpings Studentkår  

Karlstad Studentkår  

Konstkåren (Göteborg)  

Kristianstads studentkår (utträdde ur SFS 24 april 2015) 

Kungliga Musikhögskolans Studentkår  
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Linnéstudenterna  

Luleå studentkår 

Lunds Doktorandkår  

Lunds Naturvetarkår  

Lundaekonomerna  

Mälardalens studentkår  

Naprapathögskolans Studentkår  

Operahögskolans Studentkår  

Sahlgrenska akademins studentkår  

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet  

Skandinaviska Kiropraktorhögskolans Studentkår  

SSAS Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm  

Stockholms dramatiska högskolas studentkår  

Stockholms universitets studentkår  

Studentkåren DISK  

Studentkåren vid Teologiska Högskolan i Stockholm (STHS) 

Studentkåren i Borås 

Studentkåren i Skövde 

Studentkåren i Östersund  

Studentkåren Malmö  

Studentkåren vid Filosofiska Fakulteten, StuFF 

Studentkåren vid Högskolan Väst 

Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten Malmö  

SöderS  

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, TLTH  

Tekniska högskolans studentkår, THS 

Ulltuna Studentkår  

Umeå naturvetar- och teknologkår  

Umeå studentkår (utträdde ur SFS 24 april 2015) 

Uppsala Studentkår  

Veterinärmedicinska föreningen  

Örebro Studentkår  

 

 


