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1. Presidiets förord  

 

Den 3 juni 2015 möttes vi, ert presidium, för första gången efter SFS 

fullmäktige. Det var ett fullmäktigemöte som med många konstruktiva, 

intensiva och givande diskussioner landat i att ringa in organisationens kärna. 

Med olika kårbakgrunder och perspektiv i både presidium och styrelse sjösatte 

vi en verksamhetsplan den 1 juli. Verksamhetsplanen hade högskolepedagogisk 

utveckling som kärna. I den här verksamhetsberättelsen vill vi skriva vår 

historia. Historien ska dels berätta hur vi hanterade de åsikter och de 

prioriteringar som fullmäktige 2015 beslutat om, dels beskriva vilket politiskt 

och organisatoriskt klimat som präglade vårt år. Det var ett år då SFS 

organisatoriska identitet klarnade allt mer, då den högst prioriterade politiska 

ambitionen - fokusfrågan - antogs av fullmäktige och en stor omorganisation för 

att matcha vår identitet stundade.  

Vi vill passa på att tacka alla som varit engagerade under året och drivit SFS 

och studenternas intressen framåt. Medlemskårerna, vårt existensberättigande, 

vars energi och tendens att hitta ny mark aldrig upphör att förvåna och som 

påbörjat en lång förändringsresa tillsammans med oss under året. De nationella 

studentrepresentanterna, SFS kansli och andra förtroendevalda som bidragit 

med sin expertis och skapat dynamik i presidiets arbete. Företrädare för andra 

organisationer som bidragit med nya perspektiv och ställt upp i samarbeten som 

är grunden för vår förmåga att påverka. Och kanske närmast hjärtat styrelsen, 

våra kritiska vänner i allt vi gör som har en mycket stor roll i allt som händer i 

organisationen. Stort tack för ett arbetsamt, stundtals frustrerande men på det 

hela taget underbart år då vi gjort stora framsteg! Tillsammans är vi som 

starkast!  

 

 

Caroline Sundberg, ordförande 2015/2016 

Johan Alvfors, vice ordförande 2015/2016 

 

 

 

Författarna till verksamhetsberättelsen är SFS styrelse 2015/2016. När vi 

skriver ”styrelsen” utan att specificera ett årtal menar vi styrelsen 2015/2016.  

 

För att kunna börja verksamhetsberättelsen med fokusfrågan och de andra 

politiska områdena, valde vi att inte följa verksamhetsberättelsens struktur 

som inleds med övrig verksamhet. Istället lade vi kapitlet om övrig verksamhet 

senare i berättelsen.  
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2. SFS politiska och interna omvärld 

 

Som nationell organisation och ständigt i rampljuset ställs SFS ständigt inför 

nya utmaningar. Det vore förmätet att tro att allt SFS gör kan representeras i 

en verksamhetsplan. Tvärtom måste SFS hela tiden reagera på nya utmaningar 

och möjligheter, extern och internt, för att kunna behålla fotfästet i 

påverkansarbetet. I det här avsnittet berättar vi om vad som påverkat årets 

arbete.  

Året började med höga förhoppningar. Den tidigare fokusfrågan om utvecklade 

socialförsäkringar för studenter tycktes nära en lösning och arbetet med det 

nationella kvalitetssäkringssystemet tycktes gå helt i SFS riktning. Men det 

politiska landskapet är nyckfullt och så fort socialförsäkringsutredningen lagt 

fram sitt betänkande fastnade alla åtgärder i den politiska processen, och ännu 

har vi inte sett minsta resultat trots vårt uppföljande arbete. När det gäller 

kvalitetssäkringssystemet ställde riksdagsoppositionen till med en ogrundad 

kritikstorm som gjorde kvalitetssäkringssystemet otydligare än nödvändigt, och 

även om utvecklingsarbetet går framåt och för mycket gott med sig har 

lärosäten och studentkårer ännu inte de förutsättningar som krävs för att 

systemets fulla potential ska komma till sin rätt i form av stärkt lärande.  

Å andra sidan har till synes omöjliga knutar lösts under året. Ett exempel är 

bostadspolitiken, där SFS krav på investeringsstöd till mindre lägenheter och 

ökat byggande av bostäder som studenter kan efterfråga plötsligt inte bara är 

politisk mainstream utan i ökande grad verklighet. Migrationspolitiken var 

fortsatt ett hett politiskt område, och SFS fick stor användning av sina 

ställningstaganden om öppenhet om internationalisering och har tillsammans 

med debatten om lärarbristen lyft frågor om utbud av kompletterande 

utbildningar etc. - områden där SFS visserligen har en tydlig agenda men som 

inte är de områden där vi ser störst behov av utveckling.  

Inom högskolevärlden är den viktigaste källan till förändring de statliga 

utredningar som avlöser varandra. Året har präglats av efterdyningarna av 

Kåre Bremers utredning Utvecklad ledning och styrning av universitet och 

högskolor. Statlig offentlig utredning (SOU 2015:25), vilken fått debatten att gå 

hög och har krävt vår inblandning. Likaså har Ann Fusts utredning om unga 

forskares karriär och villkor lägligt höjt doktoranders frågor och frågor om 

meritering i debatten under hela året. Betänkandet Trygghet och attraktivitet - 

en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29) var trots sitt begränsande 

uppdrag en stor framgång för SFS perspektiv. Arbetet med utveckling av 

kvalitetssäkringssystemet har också varit fördelaktigt för SFS eftersom det 

möjliggjort för oss att lyfta vår kärnfråga - pedagogik. Allt annat överskuggande 

har ändå regeringskansliets arbete inför forskningspropositionen varit. Det har 

möjliggjort för SFS att påverka internt för att fler medlemskårer ska 

uppmärksamma vikten av att engagera sig i forskningsfrågor på sitt eget 

lärosäte och på så sätt stärka studentrösten nationellt.  

SFS identitet och långsiktiga påverkansområden - så hette dokumentet som 

fullmäktige antog i maj 2015. Dokumentet fastlade SFS roll och identitet och 

gav ett samlat svar på vad SFS är och för vem vi finns till. Likt en kota i 

organisationens ryggrad fastlades ett ramverk för hur vi skulle verka i 
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verkställandet av verksamhetsplanen. Fokus flyttade från reflektioner om hur 

mycket av resurserna som skulle fokuseras på påverkansdelen respektive stöd 

till kårerna. Genom identiteten blev relationen mellan den nationella, regionala 

och lokala studentrösten balanserad. Samtidigt har många kårer drabbats av 

större tryck internt på grund av sin interna situation, allt större konflikter om 

kårstatus och ifrågasättanden av legitimiteten. En allt mer enad studentrörelse 

i ett allt mer splittrat studentsverige kan tyckas vara ett bra bokslut för SFS, 

men ställer frågor inför framtiden.  

Styrelsen och kanslichefen påbörjade ett arbete för att utveckla målstyrningen, 

tydliggöra roller, ansvar och befogenheter för styrelse, presidium och kansli 

samt att skapa transparenta arbetsprocesser. Utvecklingsarbetet innebar stora 

positiva förändringar men ledde tyvärr också till konflikter med hög 

personalomsättning som följd. Den höga personalomsättningen och turbulensen 

internt bidrog till underbemanning och minskad kapacitet under vissa perioder, 

men bidrog även till nya förhållningssätt och värderingar gällande de olika 

återkommande aktiviteterna som fanns inom organisationens väggar i 

Stockholm. Problemen som konflikten ledde till upptog en stor del av presidiets, 

kanslichefens och kansliets tid, eftersom arbetsmiljön och kulturen på 

arbetsplatsen är avgörande frågor som snabbt måste få en lösning i en så liten 

organisation som SFS. Tyvärr gav det också stora återverkningar i 

verksamheten, där styrelsen tvingades prioritera ned flera viktiga delar av 

verksamheten. Många projekt blev försenade och vissa planerades in för 

kommande verksamhetsår.  

Till sist bör nämnas att studentinflytandets förutsättningar och 

studentkårernas oberoende till sist seglade upp som en för kårsverige och SFS 

central fråga. Sedan kårobligatoriets avskaffande har frågan varit på tapeten i 

SFS verksamhetsplanen och i januari 2016 kom beskedet att oberoende skulle 

utredas. Som ett svar på det och på kvalitetssäkringssystemet, påbörjade 

studentkårerna och SFS även en intern omstrukturering för att kunna möta 

behovet av studenter i det kvalitetssäkringssystem som påbörjade sina 

pilotomgångar under vårterminen.  
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3. SFS politiska prioriteringar  

 

I det här avsnittet beskrivs den genomförda verksamheten utifrån de politiska 

prioriteringar som SFS fullmäktige 2015 gjorde genom verksamhetsplanen inför 

2015/2016. 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.  

 

3.1. SFS fokusfråga - Pedagogik i högskolan 

Verksamhetsåret 2015/2016 gick SFS tillbaka till att ha en fokusfråga som 

fastställdes av fullmäktige 2015, istället för att styrelsen som under föregående 

år prioriterade bland frågorna i verksamhetsplanen utifrån det gällande läget. 

Efter lång debatt i SFS fullmäktige bestämdes att fokusfrågan skulle vara 

pedagogik i högskolan. På så sätt blev det en fortsättning på det projekt som 

styrelsen 2014/2015 hade påbörjat. Projektet hade en treårig projektplan där 

verksamhetsåret 2015/2016 utgjorde det andra.  

Ur verksamhetsplanen 2015/2016:  

“SFS vill styra debatten om utbildningens kvalitet till att handla om pedagogik. En 

bra pedagogik bidrar till att studenter lär sig så mycket som möjligt under sin 

studietid. Många av högskolans utmaningar går att härleda till bristen på 

pedagogik. För att lösa problemen krävs att sammanhängande problem tas upp:  

1) Brett deltagande och genomströmning är beroende av pedagogik. Bra 

pedagogik i den högre utbildningen är en förutsättning för effektivt lärande. Bra 

pedagogik är också en förutsättning för tillgänglighet. Genom en tillgänglig 

pedagogik ökar möjligheten att aktivt kunna ta del av utbildningen, eftersom 

studenter har olika förutsättningar och behov. Genom att använda en tillgänglig 

pedagogik ökar även studenternas möjligheter att klara av sin utbildning och då 

breddas också genomströmningen.  

2) God pedagogik är beroende av pedagogiskt utbildade lärare. Alla som 

undervisar inom högre utbildning, såväl på grundnivå och avancerad nivå som på 

forskarnivå, ska ha genomgått en högskolepedagogisk utbildning av hög kvalitet. 

För många forskarstuderande är pedagogisk utbildning också ett viktigt stöd från 

arbetsgivaren för att klara av arbetsuppgifterna. Forskarstuderande ska genomgå 

pedagogisk introduktion och få löpande undervisningsstöd.  

3) Pedagogiskt utbildade lärare är beroende av möjligheten till meritering. 

Att som lärare ha stora kunskaper i högskolepedagogik måste få högre status. 

Därför behövs meriteringssystem som tar stor hänsyn till lärares 

högskolepedagogiska färdigheter. Det är viktigt att högskolepedagogiska meriter 

kan bedömas likvärdigt vid alla lärosäten i Sverige för att främja mobiliteten hos 

undervisande personal. Därför behöver det tas fram nationella definitioner av vad 

som är pedagogisk skicklighet som meriteringssystemen utgår från.  

4) Möjligheten till pedagogisk meritering är beroende av 

högskolepedagogisk forskning och utveckling. För att skapa en ledande 

forskning inom högskolepedagogik behövs nationell samordning och mer 

finansiering för forskning och utbildning inom det högskolepedagogiska fältet. 

Nationell samordning och spridning av högskolepedagogisk forskning höjer nivån 
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och tillgängligheten på kunskap om pedagogik, vilket är en förutsättning för god 

utbildningskvalitet.  

Högre utbildning är beroende av god pedagogik. Utan pedagogiska upplägg med 

anknytning till forskningen förlorar högre utbildning sin kärna. På samma sätt 

måste all forskning ha en anknytning till utbildningen.  

Det högskolepedagogiska samtalet stannar lätt vid att det måste till mer resurser. 

Det är dock inte ökade resurser som är målet i sig utan en utbildning där pedagogik 

sätts i fokus. För att nå dit krävs en attitydförändring gentemot högskolepedagogik. 

Högskolans parter och politiker måste inse hur viktigt god pedagogik i högskolan är 

och hur den bidrar till hög kvalitet. Samtidigt krävs ökade resurser för att ge 

lärosätena möjlighet att prioritera pedagogik. Därför måste SFS uppmärksamma 

högskolans parter och politiker på frågan om högskolepedagogikens betydelse.“ 

Liksom tidigare var strategin runt fokusfrågan att låta den genomsyra 

verksamheten oavsett fråga. Genom att bredda frågan till att handla om 

lärandet, kärnan i högskolans verksamhet, byggde SFS vidare på den starka 

plattform vi sedan tidigare skapat runt högskolepedagogik. Vid framträdanden 

och debatter betonades inte bara frågan om bättre pedagogik och att det var 

studenternas högsta prioritet, utan också förslag på konkreta lösningar som vi 

utarbetade i dialog med experter på högskolesystemet och högskolepedagogik.  

I enlighet med projektplanen arbetade styrelsen också för att låta den 

ideologiska frågan om allas rätt till ett gott lärande vara centrum, för att sedan 

anknyta näraliggande frågor om högskolans system. Till exempel inriktades 

vårt arbete med högskolans meriteringssystem och forskningsfinansiering på 

vad som ger positiva effekter på högskolans förmåga att skapa ett gott lärande. 

Engagemanget i lärandemiljöutveckling fortsatte, och kvalitetssystemfrågan 

inriktades på att göra skillnad för studenternas lärande, inom systemet och i 

högskolan i stort. Också arbetet för ett starkare studentinflytande kom i 

slutändan att handla om mer inflytande för ett bättre lärande.  

Debatten om kunskap och lärande, i såväl högskolan som andra 

utbildningsinstitutioner, var framträdande under året, och var därför ett starkt 

argument för att fokusera på pedagogisk utveckling och lärande var fortsatt 

mycket starkt och relevant under året. Inom utbildningspolitiken talas allt mer 

om studenternas (bristande) kunskaper, allt mer om “krav” och “kontroll”, 

samtidigt som många upplever ett generellt ifrågasättande av studenters 

engagemang i och rätt till inflytande över utbildningen - att utbildningen blivit 

allt mer av en kommoditet och att relationen mellan lärare och student i allt 

mindre grad handlar om samskapande. SFS menar att vår rörelse för såväl rätt 

till som ansvar för medskapande av utbildningen, engagemang för högskolans 

utveckling och betonande av den aktiva processen “lärande” istället för det 

passiva resultatet “kunskap” är viktig för att stävja den tendensen.  

 

I verksamhetsplanen fastslogs ett antal delmål med projektet för fokusfrågan. 

De redovisas och kommenteras nedan.  

 

Alla studenter har rätt till pedagogiskt skickliga lärare  

Delmål ur verksamhetsplanen 2015/2016: 



9 

 “SFS ska arbeta för en nationell samordning av meriteringssystem för skickliga 

pedagoger.“ 

I en meritokratisk värld som högskolan är systemen för meritering A och O. Det 

visade om inte annat den kartläggning som SFS gjorde i rapporten Agenda: 

Pedagogik föregående verksamhetsår. Under året har SFS lyft frågan i möten 

med högskolesektorn, utbildningsdepartementet och med minister Helene 

Hellmark Knutsson. Särskilt viktiga plattformar för arbetet har varit den 

statliga utredningen om unga forskares villkor och arbetsgruppen för 

högskolepedagogisk utbildning inom Sveriges universitets- och högskoleförbund 

(SUHF). 

I den statliga utredningen under utredare Ann Fust arbetade SFS för att 

samordna meriteringstjänsten i högskolan och betona att det är en tjänst som 

syftar till såväl pedagogisk som vetenskaplig meritering. Även om utredningens 

förslag inte blev optimalt, i och med att förslagen om pedagogisk meritering åter 

kom i bakvattnet av betoningen av vetenskaplig meritering, lyftes ändå båda 

dessa aspekter och lämnades som förslag till regeringen. En samordnad 

meriteringstjänst, liksom förslag om ytterligare utredning av övriga lärares 

meritering, måste ses som en stor vinst. I utredningen arbetade SFS också 

framgångsrikt för förslag som skulle ge fler doktorander möjlighet till 

pedagogisk fortbildning.  

Inom SUHF:s arbetsgrupp för översyn av rekommendationerna om 

högskolepedagogisk utbildning och ömsesidigt erkännande har SFS 

representant under året avslutat arbetet med en fördjupad översyn av 

lärosätenas anställningsordningar. Den resulterande rapporten kommer att 

släppas tidigt under 2017. Översynen visar bland annat att trots en ökad 

medvetenhet om vikten av pedagogisk utveckling och många lärosätens 

framsteg, släpar regleringarna i anställningsförordningarna efter i inte sällan 

direkt regelstridiga och ofta mycket otydliga regler. Det arbete som lagts ned i 

arbetsgruppen kommer leda till ett effektivt påverkansmaterial som såväl SFS 

som SUHF står bakom.  

SFS har också deltagit vid flera konferenser där vi specifikt talat om vårt arbete 

för alla studenters rätt till god pedagogik. Bland annat har en konferens för 

högskolans ledning och styrning, Göteborgs universitet och 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ):s stora konferens Vi flyttar fram 

positionerna, fått besök. Vid samtliga tillfällen har mottagandet varit mycket 

gott.  

Därutöver har frågan diskuterats med UKÄ som ett förslag i deras 

verksamhetsplanering. Någon formell översyn om meriteringssystem har inte 

gjorts på länge. SFS har också förespråkat att en granskning av 

meriteringssystemet ska ske inom ramen för det nationella 

kvalitetssäkringssystemet, och i synnerhet i lärosätesgranskningarna.  

När SFS fokusfråga pedagogik nu går in i sitt avslutande och uppföljande år, 

kan vi konstatera att intresset för lärande, pedagogiska insatser och 

utbildningsutveckling har ökat, såväl hos politiker, myndigheter som inom 

kvalitetssäkringssystemet och lärosäten. Pedagogisk diskussion blir allt 

självklarare i allt fler sammanhang. Genom att fortsätta vara aktiva i den 

diskussion vi hjälpt till att starta ökar chanserna till förändring på sikt.  
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Alla studenter har rätt till likvärdig pedagogik i sin 

utbildning  

Delmål ur verksamhetsplanen 2015/2016:  

“SFS ska arbeta för en nationell samordning av högskolepedagogisk forskning och 

utveckling.”  

I december 2015 anordnade SFS ett särskilt expertmöte under rubriken 

Samling för högskolepedagogiken. Vid mötet enades framstående personer från 

myndigheter och sektorsorganisationer om att diskussionen om pedagogiken i 

utbildningen måste stärkas och bli en självklarhet för alla akademiska lärare. 

Bland många andra frågor enades vi om behov av mer samordning runt 

forskning och utvecklingsarbete när det kommer till högskolepedagogik. Idag är 

lärosätenas uppdrag otydligt från centralt håll, otydligt förvaltat lokalt och 

okoordinerat mellan lärosätena. I övrigt har arbetet främst bedrivits inom de 

projekt som beskrivits ovan.  

 

Högskolepedagogisk utbildning för undervisande 

personal  

Delmål ur verksamhetsplanen 2015/2016: 

 “SFS ska verka för att all undervisande personal och forskarstuderande ska ha 

genomgått minst 10 veckors högskolepedagogisk utbildning. SFS ska också påverka 

nationellt till att undervisande personal regelbundet genomgår fortbildningskurser 

inom pedagogik.”  

Som ovan beskrivet har SFS arbetat med SUHF:s arbetsgrupp för översyn av 

rekommendationerna om högskolepedagogisk utbildning och ömsesidigt 

erkännande. Arbetsgruppens rapport presenteras tidigt under 2017. En av 

rekommendationerna i rapporten kommer vara att lärosätena ska samarbeta 

om en gemensam definition av pedagogisk meritering, vilket var ett av SFS 

delmål. Rapporten visar att lärosätenas rutiner för pedagogisk utbildning är 

bristande, och att meriteringssystemen är så otydliga att de inte kan premiera 

pedagogisk skicklighet på ett effektivt och förtroendegivande sätt. I samband 

med rapportarbetet har den i grunden negativa opinionen till SFS krav svängt. 

SFS har lärt sig mycket i processen och bland annat hittat en retorisk nivå som 

fungerar bättre för att driva frågan i den akademiska miljö vi rör oss i.  

Sedan Sveriges Universitetslärare och Forskare (SULF) startat en arbetsgrupp 

i frågan och börjat samarbeta med SFS om att lyfta begreppet akademiskt 

lärarskap, som ett sätt att förena student- och professionsintressen, har 

debatten fått större utrymme. Även om en starkare reglering av den formella 

pedagogiska utbildningen känns avlägsen, har förståelsen för frågan ökat bland 

såväl politiker som inom högskolan.  

SFS har gjort utskick till relevanta riksdagspolitiker med förslag på motioner 

om pedagogisk utbildning och fått positivt gensvar från en del av dem, bland 

annat när det gäller pedagogisk utbildning för alla lärare.  
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Pedagogik i forskarutbildningen 

Delmål ur verksamhetsplanen 2015/2016: 

 “SFS ska arbeta för att alla undervisande forskarstuderande genomgår 

högskolepedagogisk utbildning av hög kvalitet. Relevant pedagogisk utbildning ska 

även ges till all undervisande personal inom forskarutbildningen. Pedagogisk 

utbildning ska erbjudas alla forskarstuderande oavsett undervisningsansvar. 

Dessutom ska alla forskarstuderande ges möjlighet att utöva undervisning.” 

Doktorandkommittén har inlett en uppdaterad kartläggning av 

forskarstuderandes möjlighet till pedagogisk utbildning och möjligheter att 

undervisa. Samtidigt har doktorandkommittén deltagit i den statliga 

utredningen om unga forskares villkor. Att utbildningsbidraget föreslås 

försvinna är en stor framgång, liksom att andelen doktorander med 

stipendiefinansiering föreslås minska.  

Samtidigt har doktorandkommittén och andra SFS-representanter påverkat 

planeringen och genomförandet av UKÄ:s pilotomgång av granskningar av 

forskarutbildningar för att bland annat belysa behovet av en god strategi för att 

granska i vilken grad utbildningen förbereder doktoranderna för sina 

undervisande uppgifter, både i sin roll och i en eventuell framtida akademisk 

tjänst. Piloterna är tyvärr nedslående vad gäller metoden, men SFS har 

framfört sina kommentarer och hoppas på förbättringar i nästa omgång.  

 

3.2. Förutsättningar för högre utbildning  

Ur verksamhetsplanen 2015/2016:  

“SFS står fast vid principen om avgiftsfrihet i högskolan och anser att svensk 

utbildning ska vara fri från alla former av studieavgifter. En avgiftsfri högskola 

skapar förutsättningar för fler människor att ta steget att studera vid högskolan. 

Det finns kostnader i högskolan som inte räknas som studieavgifter men som 

drabbar den enskilde studenten, så kallade dolda kostnader. Det kan bland annat 

handla om kostnader i samband med obligatoriska moment, till exempel vid 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU), fältstudier och praktik. Det kan också 

handla om dyr utrustning som behövs för att kunna genomföra sin utbildning. De 

dolda kostnaderna kan hindra studenter från att påbörja eller genomföra sin 

utbildning.  

Studentinflytande på grund-, avancerad och forskarnivå är viktigt för utbildningens 

kvalitet. Efter kårobligatoriets avskaffande upplever många studentkårer att deras 

situation har blivit mer osäker, till exempel vad gäller finansiering, legitimitet och 

oberoende gentemot sitt lärosäte. Det är få studentkårer vars verksamhet endast 

kan finansieras av statsanslag. De flesta är i behov av ytterligare resurser från sitt 

lärosäte eller andra aktörer, vilket riskerar att missgynna studentkårernas förmåga 

och vilja att verka för studenternas bästa. När en reform genomförs bör resultatet 

följas upp. SFS anser att det är anmärkningsvärt att konsekvenserna inte utretts. 

Därför behöver en statlig utredning om studentkårernas oberoende genomföras 

omgående.  

Ett annat hinder för studentinflytandet är att många forskarstuderande har svårt 

att engagera sig vid sidan av sina forskarstudier. Det beror bland annat på brister i 

handledningen och att regler ser olika ut vid olika lärosäten. För att 

forskarutbildningen ska hålla hög kvalitet är det viktigt att forskarstuderande får 
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förutsättningar att vara studentrepresentanter samt att inneha andra 

förtroendeuppdrag.  

SFS anser att ett land som Sverige, med höga utbildningsambitioner, behöver en 

nationell strategi för internationalisering. Därför måste regeringen omedelbart 

påbörja arbetet med att ta fram en ny strategi som pekar ut riktningen för 

internationaliseringen av högre utbildning i Sverige.” 

Styrelsens avsikt var att arbetet med resurser till högre utbildning och 

studentinflytandets förutsättningar skulle få störst fokus i den här delen av 

verksamhetsplanen. Den första frågan kom dock att prioriteras ned kraftigt i 

och med kansliets begränsade kapacitet. Istället påkallade omvärlden att 

frågan om kostnadsfri utbildning fick större plats.  

Vid sidan av de fokusområden SFS haft under året har den statliga utredningen 

om ledning och styrning av universitet och högskolor skapat svallvågor i 

högskolesektorn och gett SFS möjlighet att agera. Tack vare föregående års 

arbete med politikutveckling stod vi väl förberedda. SFS har intagit en radikal 

men samtidigt medlande roll mellan de två huvudfalangerna i debatten: dels de 

som förespråkar en tydligare linjestyrning och som generellt varit positiva till 

Kåre Bremers utredning, dels de som varnar för kollegialitetens undergång och 

anser att Kåre Bremers utredning undergräver deras idéer om styrning och 

ledning. Från ett studentperspektiv menar SFS att diskussionen i för stor grad 

fokuserar på ledningsmodeller i sig och bortser från vilka effekter olika 

ledningsmodeller får på akademins möjlighet att bedriva verksamhet och skapa 

nödvändig utveckling och förändring. SFS har framhållit att debatten helt 

bortsett från utbildningens förutsättningar och enbart fokuserar på 

forskningsverksamhet. Liksom Kåre Bremer menar SFS att det behövs både en 

stark ledningsstruktur och en stark kollegialitet för att öka lärosätenas förmåga 

att agera tydligt och förankrat när det kommer till utvecklingsinitiativ, till 

exempel när det gäller pedagogik. Läs mer i SFS remissvar till 

ledningsutredningen (PU2-7/1516).  

 

Kostnadsfri utbildning 

Ur verksamhetsplanen 2015/2016:  

“SFS ska skydda principen om avgiftsfri högre utbildning samt uppmärksamma och 

motverka de dolda kostnader som kan uppkomma för studenter och 

forskarstuderande inom högre utbildning.” 

SFS har arbetat på två spår för att värna den kostnadsfria utbildningen. För 

det första har SFS varit en aktiv part i debatten om de studieavgifter för 

tredjelandsstudenter (studenter från länder utanför EU, EES och Schweiz) som 

infördes 2011. SFS har upprepade gånger, i möten med politiker, i artiklar och i 

forum med lärosätesrepresentanter framfört sin kritik. I retoriken fokuserade 

SFS på att belysa de problem som studieavgifterna medför, till exempel 

snedrekrytering, och ett problematiskt språkbruk som följer med lärosätenas 

ökade fokus på rekrytering av tredjelandstudenter. Där talas nu inte längre om 

studenter utan allt mer om “excellens” och talangfulla individer på ett tydligt 

exkluderande sätt.  

Det andra spåret har handlat om kostnader i utbildningen i stort, borträknat de 

avgifter som i vardagligt tal omnämns som studieavgifter. SFS beställde en 
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undersökning från analysföretaget Ungdomsbarometern för att kartlägga hur 

och om det fanns avgifter i utbildningarna. Undersökningen fokuserade på 

kostnader kopplade till läromedel, lärmaterial med mera som studenter måste 

ha för att kunna delta i utbildningen och uppnå kursmålen. Hårddraget: 

Kostnader för den enskilde studenten utan vilka hen inte skulle kunna delta i 

ett specifikt examinerande moment. Parallellt med undersökningen diskuterade 

styrelsen SFS inställning till om studenter ska bekosta läromedel och 

lärmaterial. Resultatet blev en del av ett förslag till politiskt ställningstagande 

som lades fram till SFS fullmäktige 2016. Fullmäktige beslutade att läromedel 

och lärmaterial aldrig ska bekostas av den enskilde individen om de krävs för 

att kunna delta i obligatoriska och examinerande moment. Bearbetningen av 

undersökningsresultaten kunde inte genomföras under verksamhetsåret på 

grund av den interna turbulensen. Istället lämnas materialet över till 

nästkommande verksamhetsår för att göra ett större utspel i frågan.  

Under året kom en nyhetsredaktions granskning av studieavgifternas nivåer att 

aktualisera frågan om internationella studenters avgifter. Emedan perspektivet 

i granskningen var att avgiftsnivåerna var orimliga och oklart fastlagda, fick 

SFS möjlighet att lyfta problematiken med avgifter generellt. Helene Hellmark 

Knutsson (minister för högre utbildning och forskning) gick i svaromål och 

lovade senare att tillsätta en utredning som skulle se över hur avgifterna sätts.  

Styrelsen valde även att stötta medlemskårers initiativ om kostnadsfri VFU för 

att skydda principen om en avgiftsfri högre utbildning. Det gjorde det naturligt 

att lyfta problembilden för att betona problem med breddat deltagandet inom 

svensk högre utbildning.  

 

Studentkårernas oberoende 

Ur verksamhetsplanen 2015/2016:  

“SFS ska fortsätta att arbeta för att en statlig utredning om studentkårers 

oberoende genomförs.” 

Redan under Almedalsveckan 2015 började presidiet i samtal med olika aktörer 

betona att studentkårssverige fortsatt väntade på en utredning av 

studentkårernas oberoende. SFS arbetade fram nya sätt att presentera frågan. 

Under året har SFS huvudargument varit att det vore oansvarigt att inte 

utreda förutsättningarna för något så viktigt som studentinflytandets styrka 

och oberoende, ännu mer påkallat nu när det nya kvalitetssäkringssystemet gör 

lärosätena ännu mer beroende av studentkårernas medverkan för att kunna 

klara av kvalitetsutvecklingsuppdraget. Situationen för studentinflytandet 

måste också sättas i relation till den långa diskussion som fördes inför 2010 års 

avskaffande av kårobligatoriet.  

Den 4 januari 2016 kom plötsligt det glädjande beskedet. Regering hade gett 

UKÄ i uppdrag att “se över förutsättningarna för studenternas inflytande”.  

SFS bad om medlemskårernas inspel under ett medlemsmöte och i en särskild 

kommentarsrunda, och skickade sedan in våra förslag till utgångspunkter för 

översynen till UKÄ. I underlaget och framgent betonade SFS tre områden: 

kårernas ekonomiska situation, kårernas oberoende tillsammans med en 

problematiserande diskussion om synen på kårernas representativitet samt en 
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diskussion om kårernas kärnverksamhet. SFS var också ett stöd till UKÄ i 

framtagandet av enkäter till studentkårer och lärosäten som låg till grund för 

kartläggningen. Innan verksamhetsårets slut hann vi arbeta för att få en hög 

svarsfrekvens från kårerna, och planera ett särskilt Almedalsseminarium 

tillsammans med SUHF om studentinflytandets förutsättningar.  

En mycket viktig ambition i projektet är att fokusera på kårernas kärnuppdrag, 

det vill säga påverkan, samverkan och medverkan om utbildningarnas 

utveckling. Särskilt har SFS under året betonat att kårernas uppdrag att 

bevaka utbildningarna borde kompletteras med ett medverkansuppdrag för att 

tydligare lyfta fram att studentkårerna har ett ansvar inte bara för att 

kommentera, utan att själva bidra till utvecklingen genom att engagera sig i 

frågor om lärande. Den linjen kan kopplas till SFS övergripande arbete för 

pedagogik och lärande. Samtidigt har SFS i debatten om uppföljningen också 

tryckt på att lärosätenas ansvar för att alla studenter medverkar i 

utbildningsutvecklingen måste stärkas och tas på allvar. Lärosätena bör inte 

enbart skapa förutsättningar för kårerna att verka vid lärosätet, utan också 

skapa forum för alla studenter att delta i utvecklingsarbetet.  

 

Forskarstuderandes möjligheter till representation  

Ur verksamhetsplanen 2015/2016:  

“SFS ska arbeta för att forskarstuderande får möjlighet att kombinera sin 

forskarutbildning med studentrepresentants- och förtroendeuppdrag.” 

Under verksamhetsåret tog doktorandkommittén vid sina föregångares arbete 

med att skapa tryck på lärosätena att samordna sina regler om ersättning för 

doktoranders representationstid. Vid SUHF:s förbundsförsamling i Göteborg 

oktober 2015 lade SFS fram en skrivelse med rekommendationer till lärosätena 

om hur regelverken bör anpassas. Trots positiva attityder är det oklart vad som 

har hänt i frågan och doktorandkommittén har inte följt upp om det resulterat i 

några förändringar av regelverk.  

Arbetet inom Forskarkarriärutredningen med att öka andelen anställda 

doktorander borde på sikt bidra till att åtminstone förenkla situationen.  

 

Stärkt internationalisering 

Ur verksamhetsplanen 2015/2016:  

“SFS ska arbeta för att en nationell strategi för internationalisering inom högre 

utbildning tas fram.” 

Under sen höst 2015 kom det till SFS kännedom att ministern för högre 

utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson kallat till hearings på olika 

lärosäten i landet för att lyssna in och kartlägga hur lärosätena jobbar med att 

främja internationalisering inom utbildning och forskning. SFS informerade 

medlemskårer i regionerna runt de berörda lärsoätena om hearingarna, gav 

förslag på frågor som gärna fick ställas under hearingen och gav tips om vad 

SFS såg som de mest brännande frågorna att diskutera.  
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Genom SUHF:s expertgrupp för internationalisering gavs Caroline Sundberg 

möjlighet att bidra till det lärosätesgemensamma inspelet till regeringen 

angående strategier för nationalisering. Hon fick också möjlighet att etablera en 

dialog i frågan med staben på utbildningsdepartementet. På så sätt fick SFS 

möjlighet att lämna ett eget inspel på och ge sin syn på de hearningfrågor som 

ställts till lärosätena. Kort därefter började spekulationer om att hearingarna 

var en del i ett större arbete med direktiv till en större utredning om 

internationalisering inom högre utbildning och forskning, något som ännu är 

oklart.  

Vidare arbete med frågan om en nationell strategi för internationalisering 

prioriterades ned av styrelsen i samband med halvårsuppföljningen av 

verksamhetsplanen, med hänvisning till kansliets nedsatta kapacitet.  

 

Resurser till högre utbildning  

Ur verksamhetsplanen 2015/2016:  

“SFS ska problematisera resurstilldelningen till högre utbildning och forskning ur 

ett studentperspektiv, och verka för att reformer av resurstilldelningssystemet 

diskuteras i högskolesektorn och bland studentpolitiska aktörer.” 

Under SFS fullmäktige 2015 diskuterades SFS fokusfråga flitigt och den 

springande punkten i diskussionen var om det var bäst att angripa högskolans 

problem med att skapa ett gott lärande genom att fokusera på dess pedagogik 

eller dess resurser. Med den tydliga avsikten att förbereda organisationen på ett 

större arbete på området fick SFS i uppdrag att bygga kompetens och starta en 

intern och extern diskussion i frågan.  

Konkret har arbetet med resurser bedrivits genom kunskapsutveckling, och i 

arbetet med budgetpropositionskommentarer och inspelet till 

forskningspropositionen. Sedan dess har SFS i ökande grad tagit upp frågan i 

möten med organisationer och politiker. Vårt huvudfokus har varit att skapa en 

ökad samsyn med lärosäten och lärare genom SUHF och SULF, och mer 

specifikt att skapa ett gemensamt forum för diskussion. Det har vi också 

framfört vid SUHF:s förbundsförsamlingar. Både SUHF och SULF uttryckte ett 

tydligt intresse för att arbeta mer gemensamt och proaktivt i frågan, så länge 

arbetet var på nätverksnivå och inte krävde konsensus. SFS ombads initiera 

arbetet med ett möte. På grund av den nedsatta kanslikapaciteten blev den 

planerade aktiviteten inte av under verksamhetsåret. På så sätt kom den heller 

inte att konkurrera med det stora fokus på forskningspropositionen som 

kommer vara fram till och med hösten 2016.  

 

3.3. Förutsättningar för studier  

Ur verksamhetsplanen 2015/2016:  

“Det är viktigt att det finns förutsättningar som är anpassade för att alla ska ha 

möjlighet att utbilda sig. Studiemedlets höga låneandel skuldsätter studenter och 

rädslan för att belåna sig kan göra att alla inte vågar ta steget till högre studier.  

För att lyckas med sina studier krävs att studenter på grund, avancerad och 

forskarnivå har goda ekonomiska och sociala förutsättningar. Många studenter 
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lever idag under sociala förhållanden som försvårar deras situation, till exempel 

små ekonomiska marginaler och otrygga bostadsförhållanden. Därför är det viktigt 

att SFS är en aktiv part i den bostadspolitiska debatten. Ytterligare en viktig 

aspekt är forskarstuderandes sociala förhållanden och rätten till trygga 

anställningsformer.  

Det finns brister i samhällets sociala skyddsnät där studenter inte har samma 

rättigheter som övriga medborgare. För att studenter ska leva under trygga 

förhållanden krävs att det finns fungerande sociala system, såsom en god 

sjukförsäkring. Riksdagens parlamentariska socialförsäkringsutredning (PSFU) 

behöver därför följas upp och bevakas.“  

För att möjliggöra studenters aktiva lärande i en utbildning utöver en god 

pedagogisk lärandemiljö krävs det goda förutsättningar för studenter att fullt ut 

fokusera på sina studier.  

Förutsättningarna som bidrar till detta är bland annat studiemedlet, trygga 

anställningsformer för doktorander, en väl fungerande sjukförsäkring och trygg 

bostad.  

Bostäder för studenter kom att bli en av de större frågorna under året. SFS var 

en efterfrågad aktör med tydliga åsikter om hur det ett bostadsbestånd 

tillgängligt för landets studenter skulle kunna utvecklas. SFS position i 

debatten möjliggjordes av det bostadspolitiska ställningstagande som SFS 

fullmäktige antog 2015. SFS lanserade sig som en aktiv debattör i bostadsfrågor 

och sökte deltagande på temat redan under i Almedalsveckan 2015. Vid 

terminsstarten presenterades den traditionsenliga bostadsrapporten i 

anslutning till SFS första bostadspolitiska mingel. Arrangemangen ledde till 

debattartiklar, fler inbjudningar och en stärkt kontakt med dåvarande 

bostadsminister Mehmet Kaplan. Bostadsfrågan blev en av årets mest 

prioriterade frågor genom alla de inbjudningar som kom till SFS.  

Utanför verksamhetsplanen mobiliserade kårsverige för att få till en förändring 

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö. SFS 

hade inte blivit inbjuden till arbetet med denna nya föreskrift och uteslutits i 

remissrundan. För att uppmärksamma att studenter har samma rätt till en god 

organisatorisk och social arbetsmiljö valde styrelsen att utreda frågan, ta 

kontakt med Arbetsmiljöverket för att reda ut frågetecken och informera 

medlemskårerna om utvecklingen. I och med att föreskrifter inte är nya lagar 

eller regler utan är ett förtydligande av praxis, är tanken att kontakten mellan 

SFS och Arbetsmiljöverket ska skapa motsvarande tydlighet när det gäller hur 

lagarna tillämpas.  

Universitets och högskolerådets (UHR) uppdrag om att kartlägga lärosätenas 

arbete med breddad rekrytering drog igång med full fart under sommaren 2015. 

SFS deltog i myndighetens referensgrupp för uppdraget och var bland annat 

med och diskuterade den enkät som gick ut till lärosätena, frågorna som 

ställdes på de kompletterande hearingarna såväl som tolkningen av resultaten. 

Oroväckande nog landade slutbetänkandet som lanserades den 1 april 2026 i att 

lärosätena visserligen i varierande grad verkar för breddad rekrytering, men de 

flesta saknar ett strategiskt och systematiskt arbete. Genom SFS medlemskap i 

nätverket Include väcktes flera fördjupade tankar på hur nätverket kunde spela 

in på utredningen. SFS verkade också för att nätverket skulle ta en mer aktiv 

roll i respektive lärosätes arbete med främjande arbetet. När verksamhetsåret 

var slut hade diskussionerna breddats från breddad rekrytering till breddat 
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deltagande - en riktningsförändring SFS verkat för sedan början av 

utredningen.  

 

Bostäder för studenter 

Ur verksamhetsplanen 2015/2016:  

”SFS ska delta i den bostadspolitiska debatten och arbeta utifrån SFS 

bostadspolitiska ställningstaganden.”  

Ett bostadspolitiskt ställningstagande antogs av SFS fullmäktige 2015 och gav 

SFS en ökad möjlighet att aktivt delta i den nationella bostadspolitiska 

debatten med vassa och progressiva åsikter. SFS var en efterfrågad aktör i 

bostadsdiskussionen, vilket märktes på att det var lätt för oss att få gehör.  

SFS gjorde flera debattartiklar och blogginlägg, deltog i paneldebatter, radio- 

och tv-intervjuer och hade samtidigt en aktiv dialog med den dåvarande 

bostadsministern Mehmet Kaplan. Minglet i samband med terminsstarten 

hösten 2015 gjordes till en releasefest för bostadsrapporten och rapporten fick 

ett än större utrymme i den nationella debatten. SFS åsikter om hur 

bostadsbeståndet för studenter bör se ut blev välkända för både regerings- och 

oppositionspartier.  

I samband med regeringens höst- och vårändringsbudgetar betonade SFS 

bristen på studentbostäder i såväl kommentarer som i samtal med 

bostadsminister. Den huvudsakliga linjen var att regeringens förslag för ökat 

byggande med bland annat investeringsstöd för små lägenheter var positiva, 

men att de inte var tillräckliga och att förslag som kan leda till studenters 

bostäder tappar i kvalitet eller att studenters mycket olika bostadsbehov 

osynliggörs till varje pris måste undvikas. Konferenser på temat bostäder och 

studentbostäder blev prioriterade deltaganden för att visa SFS aktiva ställning i 

att främja byggandet av bostäder för studenter. SFS remissvar på regeringens 

satsning på investeringsstöd synliggjordes bland annat genom bloggtext.  

SFS ordförande arbetade aktivt med att hitta allierade i bostadsfrågan. Kontakt 

etablerades med andra aktörer, till exempel Hyresgästföreningen, och SFS 

sökte aktivt efter bostadspolitiska nätverk där vi kunde ingå. Vid ett 

studiebesök i Lund för att studera små kategoribostäder etablerades kontakt 

med ett privat studentbostadsföretag: Svenska Studenthus. Kontakten ledde till 

att SFS fick delta i planeringen av företagets program under Almedalsveckan 

2016, där SFS inspirerade programmet och utformandet av företagets scen i 

Almedalen. Under veckan kunde SFS kostnadsfritt använda scenen för att 

debattera och synliggöra studenters bostadssituation och förutsättningar för 

studier.  

 

Forskarstuderandes sociala trygghet 

Ur verksamhetsplanen 2015/2016:  

“SFS ska verka för att avskaffandet av utbildningsbidrag för doktorander fullbordas 

och att doktorander mer utbildningsbidrag anställs eller ges samma ekonomiska 

och sociala trygghet som anställda doktorander. SFS skall verka för att de 
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försämrade villkoren för doktorander som trädde i kraft med det nya 

omställningsavtalet uppmärksammas och åtgärdas.“ 

Styrelsen har tolkat det som att syftet med delmålet i verksamhetsplanen var 

att SFS skulle verka för att få till stånd en utredning om utbildningsbidraget. 

Nu förekom regeringen SFS i frågan och tillsatte en utredning innan vi hunnit 

agera. Därmed kom arbetet att inriktas på påverkan inom utredningen. SFS 

deltog på utredningens inledande seminarium och representerades av såväl vice 

ordförande som doktorandkommittéordförande igenom hela utredningen. Runt 

frågan om att avskaffa utbildningsbidraget fanns ingen konflikt i 

referensgrupperna. Förutom förutsägbara invändningar från lärosäten med en 

stor andel stipendiedoktorander var referensgruppen enig med SFS om att 

stipendiedoktorander bör avskaffas snarast möjligt. Utredaren intog en något 

mer konservativ inställning av ren försiktighet, men förslaget är ändå en 

delseger för SFS.  

Doktorandkommittén har i samarbete med SULF sett över möjligheterna att se 

över konsekvenserna av det nya omställningsavtalet. SFS har tvingats 

konstatera att förutom att varna för konsekvenserna, vilket SFS redan gjort, är 

det för tidigt att se några konsekvenser ännu. Möjligtvis kan det under nästa år 

framträda personer som drabbats av avtalet. Då kommer det finnas nya 

möjligheter att driva frågan.  

 

Studenters trygghetssystem  

Ur verksamhetsplanen 2015/2016:  

“SFS ska följa upp resultatet av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen 

och arbeta för att förbättringar gällande studenters sjukförsäkring blir verklighet. 

SFS ska också följa upp och kommentera hur föreslagna förändringar i 

arbetslöshetsförsäkring och föräldraförsäkring påverkar studenter.”  

Den 13 augusti skickade SFS in sitt remissvar på den parlamentariska 

sjukförsäkringsutredningen med betoning på att studenter måste ges möjlighet 

till deltidssjukskrivning, att antalet karensdagar måste minskat och ett 

lärosätena måste få ett utökat rehabiliteringsansvar. Historier och exempel 

hämtade ur kampanjen #heltsjukt användes för att kommunicera och förklara 

de brister som finns i det nuvarande sjukförsäkringssystemet.  

Därefter präglades året av väntan på att regeringen skulle plocka upp frågan 

och presentera resultatet efter det avslutade remissförfarandet. Väntan var 

lång och på årsdagen för utredningens slutbetänkande lanserande SFS en 

debattartikel med en uträkning på hur mycket SFS föreslagna förändringar 

skulle belasta statsbudgeten. Debatten hölls vid liv utan respons från 

makthavare och i samband med CSN:s lansering av rapporten Studenters 

sociala och ekonomiska situation gjorde SFS påtryckningar om att en 

förändring måste till. Ännu har inget hänt i frågan och vår väntan fortsätter in i 

verksamhetsåret 2016/2017.  

Parallellt med att driva mediedebatten initierade SFS ett externfinansierat 

projekt tillsammans med de nationella studentorganisationerna i Finland och 

på Island om studenters förhållanden ur ett jämställdhetsperspektiv. Projektet 

utgick från att jämföra de nordiska välfärdsmodellerna i länderna och hur de ur 

ett jämställdhetsperspektiv främjar möjlighet till studier i de tre länderna. 
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Projektet går under namnet United for Student Equality och fortsätter in i 

verksamhetsåret 2016/2017.  

En aktuell och besläktad fråga om hur de föreslagna förändringarna i 

arbetslöshetsförsäkringen skulle påverka studenter kommenterades inte under 

året på grund av att projektplanen för projektet United for Student Equality 

skars ned, och på grund av personalbrist på kansliet.  

 

Internationella studenters uppehållstillstånd 

Ur verksamhetsplanen 2015/2016:  

“SFS ska uppmärksamma problematiken med de krav som ställs för att 

internationella studenter ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige, eftersom 

kraven utesluter stora grupper.”  

Målet i verksamhetsplanen bröts ner i två delar eftersom frågan i sig, att arbeta 

med en specifik grupp, inte tillhör det vanliga i SFS verksamhet. Den första 

delen blev därför att ringa in den konkreta problembilden och samla in och 

bygga på de kunskaper som finns inom organisationen. Det gjordes bland annat 

genom nätverkande på den internationella arenan för att reda ut hur det 

fungerar i andra länder. Under överlämningen i juni hölls även en 

halvdagskonferens på SFS kansli med inbjudna talare från migrationsverket, 

UHR och SUHF för att bredda perspektiven än mer och för att hitta lösningar 

på olika problem på ett nationellt plan.  

Den andra delen blev en fråga om att undersöka möjligheterna att ingå i 

externa projekt för att möjliggöra lösningar till problemen och med aktiv 

handling verka för en förändring i relation till de funna lösningsförslagen. På så 

sätt har SFS nu börjat uppmärksamma frågorna, och kunskaperna om frågan i 

sig och nätverk att verka inom togs med i verksamhetsplanen 2016/2017 för att 

under nästa år omsätta kunskaperna i praktik.  

I och med att SFS gav sig in i diskussionen om studenters migration, blev 

frågan om allas rätt till en högre utbildning allt viktigare. Ett stort antal 

människor som kom till Sverige för att söka asyl. Samtidigt stängs landets 

gränser. Styrelsen valde att koncentrera arbetet till att aktivt debattera för ett 

öppet kunskapssamhälle där det är möjligt för asylsökande att ta del av den 

högre utbildningen för att bidra till en meningsfull vardag. På den 

internationella studentdagen 17 november gjorde SFS ett utspel i frågan och 

presenterade fyra krav på regeringen. Kraven var:  

1. Låt asylsökande studera på svenska lärosäten. De som uppfyller 

kraven för undantag från arbetstillstånd i utlänningsförordningen bör få 

möjlighet att studera i Sverige. Högre utbildning kan precis som arbete 

vara ett sätt att integreras i det svenska samhället. 

2. Tydlig och effektiv validering av utländska utbildningsmeriter. 

Möjligheten för människor som kommer till Sverige att få jobba med det 

som de är utbildade för måste stärkas. Det räcker inte att tillföra medel till 

olika myndigheter, det måste också finnas ett fungerande och rättssäkert 

system att utgå ifrån. I mesta möjliga mån bör människor få utbilda sig 

inom samma område som de tidigare har varit verksamma inom. 
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3. Avskaffa studieavgifterna för utomeuropeiska studenter. 2011 

infördes studieavgifter för utomeuropeiska studenter. Nu när fler 

människor än någonsin flyr till Sverige är det hög tid att återupprätta den 

grundläggande principen om att utbildning är en rättighet och ska vara 

avgiftsfri för alla. 

4. Låt högre utbildning vara en väg för fler människor att komma 

till Sverige. Ge studenter i krigs- och konfliktområden möjlighet att 

komma till Sverige via utbildningsstipendier. Stipendierna bör särskilt 

riktas mot studenter från krigs- och konfliktområden. 

Kraven togs vidare in i det ställningstagande med namnet En öppen och jämlik 

högskola för alla som styrelsen lade fram till SFS fullmäktige 2016. Frågorna 

blev därigenom även en del i SFS fortsatta påverkansarbete.  

 

3.4. Förutsättningar för SFS organisation  

Ur verksamhetsplanen 2015/2016:  

“SFS är en medlemsburen organisation, vilket innebär att den interna demokratin 

står i direkt relation till organisationsutvecklingen. För att stärka SFS legitimitet 

och värdet av kårers medlemskap i organisationen är förankringsarbetet centralt. 

SFS behöver fortsätta att arbeta med de nya former för förankringsarbete som 

utvecklats samt förbättra och förtydliga kommunikationen med medlemskårerna. 

Det är viktigt att prioritera tillgänglighet och framförhållning i information och 

planering prioriteras. SFS behöver också vidareutveckla sina fysiska och digitala 

mötesformer. SFS finansieras till stor del genom statsanslag, vilket innebär en 

ekonomisk osäkerhet. Därför har SFS under verksamhetsåret 2014-2015 genomfört 

en utredning om framtida möjligheter för organisationens finansiering. 

Utredningen resulterade i rapporten “SFS ekonomiska framtid” som ska ligga till 

grund för ett mer långsiktigt perspektiv på SFS finansiering. Myndigheten för 

Yrkeshögskolan har gett SFS en förfrågan om att organisera 

yrkeshögskolestudenters studentinflytande på riksnivå. Det behöver utredas 

huruvida SFS har möjlighet att ta på sig uppdraget.”  

SFS organisation har upptagit majoriteten av styrelsens tid under året. Bland 

delmålen från verksamhetsplanen kom frågan om medlemsförankring att 

prioriteras högst, medan frågor om yrkeshögskolestuderande prioriterades lågt. 

När det gäller SFS ekonomiska framtid valde styrelsen att fokusera på att få 

den löpande ekonomiska redovisningen korrekt genomförd och utveckling av 

finansieringen har skjutits på framtiden. Dessutom utgjorde den otydliga 

internpolitiska situationen (medlemskårernas splittring i frågan, osäkerheter i 

kansliet) hinder för utvecklingen.  

Förutom det har styrelsens strävanden främst gällt att hitta nya former för 

verksamhetsstyrningen internt i dialog med kanslichef och kansli. Kanslichefen 

uppmärksammade att den typ av målstyrning som SFS tillämpat under lång tid 

innehåll många oklarheter och behövde utvecklas. Förutom vad det innebar för 

SFS kansli, gjorde styrelsen också ett stort utvecklingsarbete av formen för 

verksamhetsplanen genom en särskild arbetsgrupp.  

Under Almedalsveckan 2015 började SFS presidium diskutera med ledningen 

av Landsrådet Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) att återigen ansöka om 

medlemskap. Styrelsen utredde frågan under hösten och fick indikationer på att 
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en medlemskapsansökan skulle få ett positivt svar av LSU:s årsmöte. En oenig 

styrelse beslutade att föreslå SFS fullmäktige 2016 att SFS skulle ansöka om 

medlemskap och lade fram en redogörelse för nyttan och motivationerna bakom 

ett medlemskap, liksom hur SFS uppfyller LSU:s medlemskriterier och hur 

eventuella risker med ett medlemskap kan hanteras. Fullmäktige avslog 

styrelsens proposition och SFS ansökte aldrig om medlemskap.  

 

 

Medlemsförankring 

Ur verksamhetsplanen 2015/2016:  

“SFS ska fortsätta arbetet med att implementera former för att förankra beslut och 

politisk verksamhet i alla delar inom organisationen. SFS ska utveckla hur 

verktygen för medlemskårernas deltagande i det nationella påverkansarbetet 

används. SFS ska även inkludera en sammanfattning på engelska i alla sina 

rapporter från och med 2016.”  

För att kunna omsätta målet till praktik behövde styrelsen först ta reda på vad 

förankring, internt inom styrelsen såväl som mellan SFS central och 

medlemskårerna, faktiskt betydde. Därför tillsatte styrelsen en arbetsgrupp 

med uppdrag att hitta definitioner, identifiera problem och belysa behov av 

förändring. Arbetsgruppen genomförde en workshop med styrelsen och en med 

medlemskårerna under medlemsmötet hösten 2015.  

Arbetsgruppen var tydlig med att förankring är en tvåsidig process där båda 

parter måste vara aktiva, och att den viktigaste åtgärden är att vara tydlig med 

typen av kommunikation; vad som är information, vad som är en möjlighet till 

inspel osv. Arbetsgruppen föreslog förändringar i flera centrala processer i SFS 

organisation där de såg stor potential att utveckla förankringen: 

 Propositioner till fullmäktige 2016 - Trots en välfungerande process året 

innan behöver den förtydligas och sätta sig bättre för att kårerna ska 

uppleva att behovet av förankring och möjligheten till inspel är uppfyllt.  

 Styrelsebeslut - Kårkontaktsystemet (det vill säga att varje kår har en 

särskild kontaktperson i styrelsen) fyller en viktig funktion och att 

systemet kan behöva utvecklas. Samtidigt som att TeamEngine fortsatt 

använts för att tillgängliggöra de handlingar som styrelsen behandlar 

på sina möten.  

 Yttrande över remisser - Hur SFS handläggningsordning ser ut är 

otydligt för både styrelse och medlemskårer. Styrelsen diskuterade om, 

hur och när en enskild kår kan göra inspel på SFS remissvar. 

Arbetsgruppen rekommenderade styrelsen 2016/2017 att vidareutveckla 

remissvarsarbetet.  

SFS presidium gjorde presentationer av aktuella frågor inom SFS vid varje 

medlemsmöte för att öka kännedomen och möjliggöra förankring. Samma 

funktion har även de presidierapporter som tillgängliggjordes för 

medlemskårerna inför varje styrelsemöte tillsammans med övriga handlingar, 

och gav medlemskårerna att skicka inspel till styrelsen genom sin 

kårkontaktsperson. På arbetsgruppens rekommendation gjorde styrelsen 
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ändringar i arbetsordningen för att förtydliga hur så kan ske. Arbetsgruppen 

föreslog också att vissa frågor skulle tas upp i ett fortsatt arbete i efterträdande 

styrelse.  

Förutom arbetet med att skapa en större samsyn runt vad förankring innebär 

inom SFS, genomfördes också några praktiska förändringar. Medlemskårerna 

gavs större möjlighet att själva välja diskussionsämnen och fokus under 

medlemsmöten genom att det alltid fanns valmöjligheter i programmet. Vid ett 

flertal tillfällen skickade presidiet också ut undersökningar till medlemskårerna 

för att de inför presidie- och styrelsebeslut skulle kunna komma med råd och få 

en bättre förståelse för de frågeställningar SFS stod inför. Så var till exempel 

fallet med SFS inspel till forskningspropositionen och vårt förberedande 

underlag till UKÄ inför översynen av studentinflytandet. Särskilt när det gäller 

kvalitetssäkringssystemet genomfördes en informations- och 

förankringskampanj. Inför SFS fullmäktige genomfördes särskilda 

förankringsansträngningar, de mer under avsnittet om SFS fullmäktige 2016. 

Tyvärr har medlemskårernas mycket varierande resurser och intresse för att 

bidra till förankringsinitiativ blivit tydlig. Ändå upplever styrelsen att det 

sammantagna arbetet har lett till ett större förtroende mellan medlemskårer 

och SFS centralt.  

Under året publicerade SFS ingen politisk rapport, men ett arbete med att 

översätta de mest centrala styrdokumenten och fler nyheter påbörjades. Fler 

rapporter och andra dokument har tillhandahållits genom medlemsplattformen 

TeamEngine, där fler kårer nu registrerat ett konto. Användandet av 

plattformen utanför styrelsen och dess arbetsgrupper är fortsatt lågt.  

 

SFS ekonomiska framtid  

Ur verksamhetsplanen 2015/2016:  

“SFS ska utefter vad som framkommit av den ekonomiska utredning som gjordes av 

styrelsen 2014-2015 bredda finansieringsformer för organisationen i syfte att 

säkerställa organisationens fortlevnad. Arbetet ska ske i dialog med 

medlemskårerna.”  

Sedan ett par verksamhetsår har SFS haft i uppdrag att bredda sin 

finansiering. Under 2014/2015 påbörjades ett sponsorsamarbete med företaget 

Studentkortet, som fortsatte i början av verksamhetsåret 2015/2016. Samtidigt 

tillsatte styrelsen en arbetsgrupp för SFS ekonomiska framtid med syfte att 

arbeta långsiktigt och visionärt, och en arbetsgrupp för SFS ekonomi under 

verksamhetsåret, med uppdrag att lösa SFS akuta problem med redovisning och 

ekonomihantering. Den ekonomiska rapporteringen utvecklades och blev 

tydligare efter stora insatser av framför allt kanslichefen.  

Arbetet i arbetsgruppen för SFS ekonomiska framtid sköts upp till nästa 

verksamhetsår i samband med styrelsens halvårsuppföljning av 

verksamhetsplanen. Arbetet med den rådande situationen i ekonomin behövde 

fortsatt prioriteras. Utan ordning i redovisningen hade ett visionärt arbete inte 

haft någon grund att stå på. Ledamöterna i den långsiktiga ekonomiska 

målbildsgruppen fick förlängt mandat för att kunna påbörja arbetet under 

nästkommande verksamhetsår med fokus på att ta fram strategier för 

externfinansiering, sponsring och projektutveckling.  
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Studentkortet valde att avsluta sponsringsavtalet med SFS, dels på grund av 

att de som förhandlade fram avtalet inte längre arbetade kvar på Studentkortet 

och att de nya ansvariga har en annan syn på hur de vill samarbeta med SFS, 

dels att Studentkortet upplevde att avtalet gett dem för lite i förhållande till 

hur mycket det har kostat dem. Istället valde studentkortet att sponsra 

enskilda aktiviteter. Studentkortet önskar ett partnerskap med SFS, vilket vi 

inte kan ställa upp på eftersom det skulle inkräkta på vår politiska integritet. 

SFS uppfattning är att vi även fortsättningsvis ska äga och ha ett självständigt 

varumärke. Under året har kanslichefen undersökt förutsättningarna för att 

hitta nya sponsorer, än så länge utan framgång. 

 

Studerandeinflytande för Yrkeshögskolan 

Ur verksamhetsplanen 2015/2016:  

“SFS ska utreda förutsättningarna för att organisera studerande inflytande inom 

Yrkeshögskolor, i syfte med att återkomma med beslutsförslag till fullmäktige.” 

Sedan några år tillbaka har SFS haft ett helfinansierat uppdrag av 

myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) att konsultera dem om 

studerandeinflytande i yrkeshögskolan. SFS skrev bland annat utredningen 

(O19-2/1314), som förespråkade att även yrkeshögskolestuderande, emedan för 

tillfället oförmögna att själv skapa en nationell organisation, borde få tillgång 

till nationell organisering. Under föregående verksamhetsår fick SFS frågan 

från myndigheten om SFS skulle kunna vara värdorganisation för en sådan 

satsning, och ombads beskriva hur det i så fall skulle kunna ske. Styrelsen 

14/15 konstaterade att det vore möjligt att hjälpa yrkeshögskolestuderande till 

nationell organisering förutsatt att viljan att göra det var välförankrad i SFS 

organisation, och att vidare utredning av politiska och organisatoriska 

konsekvenser och risker behövdes. Genom verksamhetsplanen fick kansliet ett 

utredningsuppdrag om fokuserade på hur en sådan nationell organisering på 

bästa sätt skulle kunna genomföras.  

SFS kansli arbetade intensivt med frågan under hösten 2015 för att kunna 

återkoppla till fullmäktige 2016. På grund av arbetskapaciteten på SFS kansli 

kom arbetet att skjutas framåt och rapporten färdigställdes först till jul 

(Utredning om att inkludera yrkeshögskolestuderande i SFS, PU1-1/1516). 

Utredningen visade att de yrkeshögskolestuderande på grund av strukturen i 

sin utbildning inte hade de organisatoriska förutsättningarna att själva 

organisera sig nationellt, och föreslog att SFS skulle kunna skapa särskilda 

strukturer för att inkludera representanter från de olika utbildningarna i SFS 

fullmäktige under förutsättning att det skedde med ovillkorad ekonomisk 

ersättning från MYH. Styrelsen ifrågasatte dock utredningens slutsatser och 

beslutade att lägga fram rapporten till SFS fullmäktige men utan förslag till 

vidare handling, och fullmäktige lade rapporten till handlingarna. MYH 

informerades sedan om SFS fullmäktiges beslut.   
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4. Övrig verksamhet 

4.1. Löpande och återkommande verksamhet 

Ur verksamhetsplanen 2015/2016:  

“Verksamhetsplanen sätter riktlinjerna för det övergripande arbetet, men SFS 

arbetar även med frågor som inte omnämns specifikt i verksamhetsplanen. En stor 

del av det dagliga arbetet består av att se till att organisationen är en stark röst i 

den utbildningspolitiska sektorn. Förtroendevalda och anställda representerar SFS 

i olika sammanhang och deltar i utredningar och samarbeten för att påverka och 

driva politiska beslut i den riktning som anges i verksamhetsplanen och andra 

styrdokument. En del av det löpande arbetet består också av att svara på relevanta 

remisser från olika delar av samhället samt att tillsätta studentrepresentanter i 

olika organ.” 

Den övriga verksamheten genomsyrar hela SFS, och består dels av generella 

utvecklingsinsatser som följer av SFS långsiktiga utvecklingsområden, dels av 

återkommande påverkansaktiviteter som lyfts fram särskilt i 

verksamhetsplanen. För att kunna börja verksamhetsberättelsen med 

fokusfrågan och de andra politiska områdena, valde vi att inte följa 

verksamhetsberättelsens struktur och istället lägga kapitlet om övrig 

verksamhet senare i berättelsen.   

Förutom de mål som satts av verksamhetsplanen, har styrelsen lagt till följande 

delmål under punkten:  

 Representera SFS i sammanhang som är relevanta för studenter, SFS 

frågor och SFS organisation på lång sikt  

 Förstärka personalgruppen genom att utveckla och renodla tjänsterna 

och kansliets kompetenser inom politisk analys och strategisk 

verksamhetsutveckling.  

 Utveckla kansliets administrativa rutiner.  

Styrelsen och kanslichefen har lagt stora ansträngningar på att uppnå dessa 

mål, men har på grund av det pågående utvecklingsarbetet på kansliet med 

efterföljande konflikter inom personalgruppen inte kunnat nå alla under 

verksamhetsåret.  

 

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. För högskolan var regeringens höstbudget inför 2016 av 

stort intresse eftersom den var regeringens första som hade 

förutsättningar att gå igenom riksdagen. Däremot var innehållet mindre 

iögonfallande än vanligt och uppmärksamheten runt granskningen blev 

begränsad jämfört med föregående års rekord. De fördjupade 

budgetkommentarerna överlämnades till samtliga ledamöter i 

utbildningsutskottet och spreds med en sedvanlig 
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budgetpromenadsvideo. I denna budgetgranskning lade vi särskilt fokus 

på resursurholkning och frånvaron av en långsiktigt hållbar idé om hur 

högskolan ska finansieras för att inte tappa kvalitet. Även uppföljning 

av föregående års viktiga frågor (till exempel att höjningen av 

bidragsdelen i studiemedlet uteblev) fick utrymme.  

 Vårbudgeten. Den mindre omfattande granskningen av vårbudgeten 13 

april 2016 fokuserar återigen på samma sak: små men mindre 

prioriterade satsningar tar fokus och resurser från det långsiktiga 

behovet av en högre och stabilare finansiering av högskolan.  

 

Bostadsrapporten 

Den 26 augusti 2015 presenterades SFS årliga bostadsrapport. I 2015 års 

rapport rödlistas 12 städer utifrån tillgången på vad SFS definierar som 

bostäder tillgängliga för studenter. Särskilt uppmärksammade vi tre krav som 

hämtades ur SFS nyantagna bostadspolitiska ställningstagande:  

1. Alla studenter ska kunna få en bostad inom en månad. 

2. Hyran får högst motsvara 35 procent av studiemedlet. 

3. Bostäder för studenter ska hålla samma standard och leva upp till 

samma krav på tillgänglighet som andra bostäder. 

Utifrån de tre kraven och sju andra, även de hämtade från det bostadspolitiska 

ställningstagandet formaterades till en grafik som i tryckt form delades ut 

under SFS första bostadspolitiska mingel.  

Rapporten fick en stor medial spridning och SFS medverkade både i TV4 

morgonsoffa, Ekot i Sveriges Radio och i nationella och lokala tidningar.  

 

Studentbudgeten 

Den årliga studentbudgeten lanserades den 18 februari 2016. Studentbudgeten 

visade att studenter med studiemedel som enda inkomst går back 202 kronor i 

månaden (med den aktuella studiemedelsnivån 9 904 kronor i månaden). Det 

prioriterade politiska budskapet i samband med budgeten var frågeställningen 

“varför ska studenter leva ett liv på marginalen?” och att diskutera vad det 

leder till i termer av vilka som kan tänka sig att studera, studieavbrott etc. 

Studentbudgeten presenterades med stöd av företaget Studentkortet som en del 

av avtalet för deras sponsoravtal med SFS.  

Studentbudgeten 2016 hade ett lägre medialt genomslag än tidigare år. En 

delförklaring kan vara att SFS vid tiden för lanseringen inte hade någon 

pressekreterare som kunde sköta kommunikationen effektivt.  

 

Remisser 

Under året har SFS tagit emot 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 
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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. Under året har ovanligt många remisser 

blivit bortprioriterade på grund av kansliets kapacitet.  

 

Besvarade remisser: 

 

Allmänt 

 PA2-3-1516: Långtidsutredningen 2015 

Besvarad 2016-04-26. Utredningen omfattar många förslag, och SFS 

kommenterar många av dem. SFS främsta kommentar är dock att 

utredningens perspektiv är alltför snävt begränsat till att utbildning 

ska tillfredsställa arbetsmarknadens behov, samt att 

studerandeperspektivet, gällande utbildningens syfte, användbarhet och 

kvalitet, saknas. 

 

Utbildning 

 PU2-1/1516: Högre utbildning under tjugo år, U2015/03787/UH 

Besvarad 2015-11-06. Särskilda kommentarer angående “studenternas 

efterfrågan och arbetsmarknadens behov”, “högskolans ansvar för 

fortbildning och vidareutbildning”, “sommarkurser och examensfrågor” 

samt “forskningsanknytning”. 

 PU2-2/1516: Förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter 

om vad som avses som lämplighet för lärar- eller förskolläraryrket 

Besvarad 2015-10-26. SFS avstyrker förslaget med motiveringen att det 

inte är relevant att pröva en persons kompetenser för ett yrke innan 

utbildningen har påbörjats. 

 PU2-4/1516: FOKUS, U2014/07505 

Besvarad 2016-01-21. SFS avstyrker förslaget om ny modell för 

resursfördelning till universitet och högskolor innefattande sakkunnig 

granskning av forskningens kvalitet. FOKUS-modellen innebär att 

lärosätenas basanslag konkurrensutsätts. SFS förespråkar istället ett 

system som fördelar medel efter lärosätenas behov. 

 PU2-7/1516: Utvecklad ledning av universitet och högskolor SOU 

2015:92 

Besvarad 2016-03-01. Utredningen handlar om många aspekter av 

lärosätenas ledning. SFS svar fokuserade främst på att det är positivt 

att frågan ses över, att det är viktigt att lärosätenas styrning fortsatt 

har en stark förankring i verksamheten, samt att det pedagogiska 

ledarskapet getts för lite utrymme i utredningen. 
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 PU2-8/1516: Förslag till föreskrifter för ansökan om nivåplacering av 

kvalifikationer till den svenska referensramen. Myndigheten för 

yrkeshögskolan (SeQF). 

Besvarad 2016-01-18. SFS uttrycker sig över lag positivt till förslaget 

om systematiskt kvalitetsarbete för utfärdare av kvalifikationer. SFS 

framför åsikter om finansiering och kompetensnivån på ansvariga för 

bedömningen. 

 PU2-10/1516: Rätt till behörighetsgivande utbildning inom Komvux, DS 

2015:60) 

Besvarad 2016-03-16. SFS tillstyrker utredningens förslag om att utöka 

rätten till behörighetsgivande utbildning inom Komvux. 

 PU2-19/1516: Öppna nätbaserade kurser (MOOCs) i svensk högskola 

(2016:1) 

Besvarad 2016-08-31. SFS är i huvudsak positiva till utredningens 

slutsatser och delar åsikten om att lärosäten bör ges möjlighet att 

utveckla MOOC:ar. SFS menar dock att finansieringsmodellen måste bli 

bättre, att ordinarie utbildningsanslag inte ska användas för MOOC 

samt att ingen avgift ska kunna tas ut för kursintyg efter avslutad 

MOOC. 

 

Trygghet 

 PT2-2/1516: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och 

bostäder för studerande (DS 2015:35) 

Besvarad 2015-10-05. SFS är positiva till förslaget om att införa 

investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för 

studenter. 

 PT2-3/1516: Förslag till ändrade föreskrifter om det högre 

bidragsbeloppet m.m. 

Besvarad 2015-08-13. SFS avstyrker förslaget om ändring av ändrade 

föreskrifter om rätt till det högre bidragsbeloppet. 

 PT2-6/1516: Ändrade föreskrifter om merkostnadslån för försäkring vid 

utlandsstudier m.m. 

Besvarad 2015-11-19. SFS tillstyrker förslaget [att hela studiemedlet 

ska kunna betalas ut vid terminsstart]. SFS har valt att inte lämna 

synpunkter på förslaget om ändrade föreskrifter för medkostnadslån för 

försäkringskostnader vid utlandsstudier eftersom förändringarna var av 

teknisk karaktär.  

 PT2-8/1516: Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och 

aktivitetsersättningen (DS 2016:5) 

Besvarad 2016-06-14. SFS tillstyrker förslaget till sin helhet. Det är 

positivt att möjligheten att kombinera studier och sjukskrivning 

utvidgas för studenter. 

 PT2-9/1516: Trygghet och attraktivitet - en forskarkarriär för framtiden 
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Besvarad 2016-06-15. SFS är överlag positiva till utredningens förslag, 

bl.a. att avskaffa utbildningsbidraget, införa en lägsta beloppsnivå för 

stipendier, om meriteringsanställningar m.m.  

 PT2-10/1516: Studiestödsstart - ett nytt rekryterande studiestöd 

Besvarad 2016-08-24. SFS välkomnar förslaget om att införa ett 

studiestartsstöd. SFS avstyrker förslaget om att ta bort möjlighet till 

avskrivning av [vissa] studielån.  

 

Inkomna remisser som inte besvarats:  

 

Allmänt 

 PA2-1-1516: Angående föreskrifter om genomförande av EU:s nya 

tobaksproduktsdirektiv 2014/40/EU 

 PA2-2-1516: Låt fler forma framtiden! Betänkande av 2014 års 

demokratiutredning - delaktighet och jämlikt inflytande  

En bedömning gjordes att remissen skulle besvaras i mån av tid. 

 PA2-4-1516: Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) 

 PA2-5-1516: HSLF-FS 2016:46, Utformning av hälsovarningar och 

hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror 

 

Jämställdhet  

 PT2-11/1516: Jämställda pensioner, Ds 2016:19 

 

Utbildning 

 PU2-3/1516: Delrapport från ledningsutredningen 

 PU2-5/1516: Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för 

personer med forskarexamen, U2015/05012/UH 

 PU2-6/1516: Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra 

personalkategorier, U2015/05040/UH 

 PU2-9/1516: Föreskrifter om ansökan till försöksverksamhet med 

fjärrundervisning (2015:1561) 

 PU2-11/1516: Skolverkets förslag till ny kursplan i svenska som 

andraspråk samt förslag till nationella delkurser inom kommunal 

vuxenutbildning på grundläggande nivå 

 PU2-12/1516: Skolverket Remiss av förslag till allmänna råd med 

kommentarer om prövning 

 PU2-13/1516: Skolverket: Förslag till föreskrifter om utformningen av 

betyg efter prövning i grundskolan och specialskolan, föreskrifter om 

prövning i gymnasieskolan samt föreskrifter om prövning i kommunal 

vuxenutbildning. 
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 PU2-14/1516: MYH: Utfärdande av föreskrift om studiedokumentation i 

yrkeshögskoleutbildningar 

 PU2-15/1516: Ändring i skolverkets föreskrifter om ämnesplan för 

ämnet godshantering i gymnasieskolan och inom kommunal 

vuxenutbildning m.m. 

 PU2-16/1516: Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om 

ändring i UHR:s föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt 

studieuppehåll 

 PU2-17/1516: Förslag till föreskrifter om ändring i UHR:s föreskrifter 

om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet 

till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (UHRFS 2013:4) 

 PU2-18/1516: Förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets 

föreskrifter om högskoleprovet 

 PU2-20/1516: Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och 

våld mot barn beaktas i högre utbildning - rapportering av ett 

regeringsuppdrag, 2015:25 

 Föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 

2000:9) om undantag från kravet på legitimation för vikarie på 

anställning som sjuksköterska 

 

Trygghet 

 PT2-4/1516: EU och kommunernas bostadspolitik 

 PT2-5/1516: Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens 

föreskrifter och allmänna råd (2001:4) 

 PT2-7/1516: Ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och 

allmänna råd om utländska medborgares rätt till studiestöd 

 

4.2. Långsiktigt perspektiv i SFS påverkansarbete 

Ur verksamhetsplanen 2015/2016:  

“För att SFS ska kunna få till förändringar genom sitt politiska påverkansarbete är 

det viktigt med långsiktighet. Därför ska SFS arbete bedrivas med ett långsiktigt 

perspektiv och det är viktigt att följa upp och fortsätta det arbete som stått i fokus 

tidigare verksamhetsår. Många politiska påverkansfrågor tar lång tid att få till en 

förändring inom. En fråga SFS har arbetat med en längre tid är sjukförsäkring för 

studenter. Frågan ingår i den pågående parlamentariska 

socialförsäkringsutredningen.”  

För att utöka långsiktigheten i SFS påverkansarbete har styrelsen framför allt 

arbetat med tre strategier: 

Dels har styrelsen haft en särskild arbetsgrupp för att utveckla fokusfrågan i 

SFS verksamhetsplan. Genom att föreslå att arbeta med fokusfrågor i 

treårscykler där frågorna avlöser varandra, har styrelsen skapat en legitim 

grund för långsiktighet i SFS fullmäktige och gett fullmäktige bättre verktyg för 

att även i övrigt ta större ansvar för långsiktigheten. Styrelsens förslag om 
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fokusfrågan och övriga omstruktureringar av verksamhetsplanen fick ett gott 

mottagande på fullmäktige 2016.  

Genom arbetet för förankring av verksamheten bland medlemskårerna hoppas 

styrelsen att medlemskårerna kommer få en större förståelse för 

påverkansarbetets förutsättningar, vilket i sig kan leda till ökad långsiktighet. 

Därför är det viktigt att utveckla informationen i alla processer.  

Kansliets arbetssätt ska utvecklas för att öka långsiktigheten. Dels ska alla 

projektplaner innehålla ett avsnitt om långsiktigt perspektiv. Dels ska det 

styrelsen kommit fram till om förankring också gälla alla kansliets processer. 

Att strukturera kansliets arbete så att utrymme frigörs för att relatera till 

tidigare verksamhetsår och inhämta tidigare erfarenheter stärker också 

långsiktigheten.  

När det gäller den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har SFS 

fortsatt att påpeka den totala avsaknaden av åtgärder som påverkar 

studenterna. Att frågan skulle få så låg prioritet efter att ha lyfts så 

framgångsrikt i utredningen är högst anmärkningsvärt.  

 

4.3. Internationella åtaganden 

Ur verksamhetsplanen 2015/2016:  

“SFS ska fortsätta det internationella engagemanget för att föra fram våra åsikter 

på framförallt nordisk och europeisk nivå. Det är även viktigt för SFS att 

kontinuerligt influeras av internationella perspektiv i det nationella arbetet. En 

stor del av SFS internationella engagemang sker via medlemskapet i European 

Students’ Union (ESU) och nordiskt Ordförandemöte (NOM). SFS driver frågor i 

ESU och samverkar med utländska studentorganisationer, liknande SFS, för 

erfarenhetsutbyte, råd och stöd. SFS arbetar på olika nivåer för att påverka beslut 

som direkt eller indirekt påverkar studenter i Sverige.” 

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 EU:s 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. För att få en fördjupad bild av de lärdomar kommittén drog och en 

presentation av dess arbete hänvisas läsaren till de internationella rapporter 

som lades fram till SFS styrelsemöten.  

 

KOMIT 
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För att synliggöra kopplingarna mellan det nationella och det internationella 

och för att förtydliga hur KOMIT:s åsiktsbildning ska ske, uppdrog styrelsen 

KOMIT att undersöka behovet av ett Internationellt utbildningspolitiska 

ställningstagande. KOMIT utredde frågan och återkopplade till styrelsen att 

behovet inte fanns men att det däremot fanns en god poäng med att ta ställning 

i frågan om hur SFS ser på utbildningspolitisk över- och mellanstatlighet. 

KOMIT erbjöd sig även att skriva en studentguide för internationell 

utbildningspolitik, för att synliggöra hur den internationella, nationella och 

lokala utbildningspolitiken är sammanlänkad. Styrelsen beslutade också att ge 

KOMIT i uppdrag att arbeta fram ett uttalande om Sveriges deltagande på den 

internationella utbildningspolitiska arenan, inklusive om SFS syn på mellan- 

och överstatlighet. Uttalandet lades fram som proposition till SFS fullmäktige 

2015. Uttalandet togs fram inom KOMIT och förankrades med externa experter 

för att göra det spetsigt och relevant för SFS som påverkansorganisation. SFS 

fullmäktige 2016 avslog styrelsens förslag till uttalande och föreslog istället att 

under kommande år ta fram ett ställningstagande om internationell politik. 

KOMIT fick även i uppdrag av styrelsen att ta fram en guide till den 

internationella utbildningspolitiken. Arbetet blev nedprioriterat för att avlasta 

SFS ordförande, och KOMIT fortsatte arbetet in under nästa verksamhetsår.  

 

NOM - Nordiskt ordförandemöte 

SFS är medlemmar i organisationen NOM (Nordiskt ordförandemöte) för att 

upprätthålla nära kontakter med den andra nordiska och baltiska 

studentorganisationerna och för att tillsammans stärka vår inflytande över 

utbildningsagendan. Under året har NOM fokuserat på att stärka samarbetet i 

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 fokus 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 och andra 

länders intresse för ett avskaffa kårobligatorier.  

De två NOM-mötena under året arrangerades i Oslo, Norge under hösten och i 

Tartu, Estland under vårterminen. Mötet i Oslo hade genomströmning och 

frivilliga och ofrivilliga avhopp som tema och deltagarna drog lärdomar om hur 

länder förebygger och hanterar ofrivilliga avhopp. Vidare diskuterades vems 

ansvar det är att studenter hoppar av och hur det kan förebyggas. Under mötet 

arrangerade SFS tillsammans med SYL, SAMOK och LIS en workshop för att 

ringa in potentiella fördjupningsområden inom projektet United for Student 

Equality (fd NIKK-projektet). Studieavgifter, studiemedelssystem, 

studentbostäder och sjukförsäkring diskuterades. Slutsatsen som SFS tog med 

sig var att de flesta länderna representerade i NOM är bättre på att försäkra 

sina studenter gentemot det system som finns i Sverige. United for Student 

Equality projektet landade i att studiemedelssystem i kombination med 

studerande med barn var en intressant ingång. Eftersom välfärdsmodellerna i 

de olika länderna skiljer sig åt kan varje land både lära andra om sitt system 

och dra lärdomar för att förbättra sitt eget.   
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Mötet i Tartu arrangerades med temat Developing Teaching and Learning 

Skills - What Can the Students Do? Mötet var uppdelat i tre delar, först med 

fokus på utveckling av undervisning och lärande förmågor med reflektion som 

ett stöttande system för lärprocesser. Andra dagen är ett erfarenhetsutbyte i 

hur studentkårerna arbetar med utveckling av undervisningskvalitén och 

främjande av läroprocesser. Erfarenhetsutbytet avslutas med en framåtblick i 

hur det ser ut att utvecklas i respektive land. Tredje dagen anordnas det 

officiella NOM mötet som avrundas med en workshop under ledning av en av 

ESU:s styrelseledamöter på temat flexibla lärandemiljöer och en väg framåt för 

att ringa in behoven från de lärande. Inför mötet har varje delegation förberett 

en presentation på temat kvalitetsutveckling i undervisningen och 

främjandearbetet i det egna landet.  

 

ESU - European Students’ Union 

SFS har fortsatt att under verksamhetsåret vara en aktiv röst inom European 

Students’ Union (ESU) och har arbetat mycket aktivt för att stärka 

organisationen och SFS röst i densamma. Det har SFS gjort genom aktivt 

deltagande i alla konferenser, så kallade European Student Convention (ESC) 

och möten, även kallade Board Meetings (BM) som arrangerats under året. 

Därtill har SFS haft generell kontakt och erfarenhetsutbyte med flera andra 

studentorganisationer organisationer runt om i Europa. Här följer en 

redogörelse för fokus vid de stora ESU-mötena under året.  

 

ESC 30 Bryssel, Belgien 

Det övergripande temat för konferensen var ESU:s projekt om studentcentrerat 

lärande PASCL (Peer Assessment of Student Centred Learning) samt de 

senaste policyuppdateringarna på europeisk nivå. Även den europeiska 

flyktingsituationen fick utrymme på konferensen. 

Konferensen öppnade med en utvärdering av PASCL-projektets utveckling 

hittills och de första dagarna innehöll både panelsamtal om hur frågan om ett 

mer studentcentrerat lärande kan drivas på EU-nivå, samt workshops om hur 

studentcentrerat lärande fungerar i praktiken. Diskussionerna handlade ofta 

om vikten av en god pedagogik som utgår från studenternas behov, där lärandet 

sker i ett interaktivt samspel mellan studenterna och läraren. 

Den senare delen av konferensen handlade om var den högre utbildningen har 

tagit vägen sedan införandet av Bologna-processen mer än femton år sedan. 

Flertalet panelsamtal behandlade ämnet och olika parter från den europeiska 

utbildningssektorn gav sitt perspektiv om hur långt vi kommit och var vi är på 

väg. De flesta verkade överens om att den högre utbildningen i Europa 

förändrades radikalt genom Bologna-processen och att vi kommit en bra bit på 

vägen. Det finns dock mycket kvar att göra! 

 

BM69 Cluj-Napoca, Rumänien 
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SFS var representerade av alla fyra medlemmar från KOMIT. De inledande 

dagarna var vikta åt seminarium på temat Nya trender inom kvalitetssäkring. 

Fördjupande samtal och workshops kring den nya ESG (2015) stod på agenda 

parallellt med pass för att samverka inför mötet gällande motioner och andra 

yrkanden.  

Själva mötet behandlade bland annat budget för nästkommande år såväl som 

verksamhetsplan och en ny policy för förutsättningar för studier. En annan 

viktig punkt på agendan var ett uttalande från ESU rörande den pågående 

humanitära katastrof som världen befann sig i. Efter långa överläggningar och 

omröstningar om formuleringar så gick tillslut ett sådant uttalande genom.  

 

ESC 31 Amsterdam, Nederländerna 

Konferensens tema var The Modernisation of Higher Education in Europe och 

fokus låg på digitalisering av högre utbildning, mobilitet och det pågående 

arbetet som sker inom Bologna Follow Up Group (BFUG) som hade haft möte 

tidigare innan konferensen startade.  

Under ESC31 så betonades det, både från föreläsare och från ministrar, att 

digitalisering inte ska ses som ett verktyg för att minska den fysiska kontakten 

mellan människor, utan ska ses som ett komplement till de fysiska träffarna 

och vara en del av utvecklingen av studentcentrerat lärande. Utöver virtuella 

klassrum fördes det också diskussioner om så kallat “open universities” och om 

MOOCs och hur man kan arbeta med feedback digitalt. Digitalisering kopplades 

också samman med det andra ämnet som var mobilitet. Där det diskuterades 

om digitalisering av kurser kunde bidra till en interkulturell dialog. 

Diskussionen rörde också frågan om mobilitet alltid måste kretsa kring en 

fysisk förflyttning av studenter eller lärare. Här ifrågasattes det om studenter 

och lärare utvecklas i en internationell kontext om man inte gör en fysisk 

förflyttning. Seminarierna rörde också det faktum att mobiliteten är relativt 

låg, och att skillnaderna i antalet studenter som gör en del av sina studier i ett 

annat land är ganska regionsbaserat.  

Det sista nedslaget under konferensen gjordes inom ESU:s arbete med Bologna 

Follow Up Group. BFUG verkade enlig statusen från ESU, fokusera på att de 

olika länderna inom European Higher Education Area (EHEA) kommit olika 

långt i implementeringsarbetet av de gemensamma målen. Att se på icke-

implementering och handlingsplan för avsaknaden av implementering var 

enligt ESU ett stort framsteg för att bidra till att alla länder inom EHEA aktivt 

främjar internationalisering. Att erkänna att länder kommit olika långt och 

ringa in de primära kriterierna är ett steg i rätt riktning som tidigare inte har 

tagits av BFUG. 

 

BM70 Bergen, Norge 

De tre första dagarna var avsatta till seminarium på temat The Global Student 

Voice. Detta koncentrerades framförallt i diskussioner om hur man skapar en 

global studentröst. Det var ett antal seminarium, bland annat en historisk 

återblick på hur studentrörelsen har utvecklats och vilka vinster de olika 

studentorganisationerna har gjort i sina hemländer. Sista dagen av seminarie-
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dagarna presenterades det som kallas för The Bergen Declaration vilket är ett 

dokument som lägger fram principer och ideal för hur högre utbildning ska 

vara. Senare under själva beslutsmötet antog ESU denna deklaration. SFS tog 

ställning till samma deklaration under verksamhetsåret 2016/2017.  

Beslutmötet behandlade valfrågor, förändringar av medlemsavgift till ESU, en 

del redaktionella ändringar i policydokument, beslut om en medlemstrategi, 

medlemskap för LÌS (Island) och SPUM (Montenegro) samt att de två 

medlemsorganisationerna från Azerbajdzjan uteslöts ur ESU. SFS hade till 

mötet förberett tre motioner inför framtagandet av en ny medlemsstrategi där 

syftet från SFS sida var att öka skillnaderna mellan fullvärdig medlem, 

kandidat och stödmedlemmar till organisationen. Ingen av SFS motioner gick 

igenom men arbetet kommer att fortsätta nästa år, eftersom ESU kom fram till 

att frågorna ska ses över framöver.   

 

Nationell referensgrupp inför BFUG:s 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 ministermöten. De 

här referensgruppsmötena är mycket viktiga eftersom 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. Arbetet är 

tidskrävande och osynligt men är tillsammans med deltagandet i ESU SFS 

möjlighet att påverka utvecklingen i Europa. Därför har BFUG prioriterats högt 

under året, och arbetet kommer förhoppningsvis ge resultat nästa ministermöte 

i Paris våren 2018.  

 

4.4. Externfinansierade projekt 

Ur verksamhetsplanen 2015/2016:  

“Utöver ordinarie verksamhet arbetar SFS med ett antal externfinansierade 

projekt. Projekten bidrar med kunskap och andra resurser till SFS verksamhet. 

Under verksamhetsåret planerar SFS att fortsätta driva följande projekt genom 

extern finansiering:  

 VUX – studentinflytande i Folkhögskolor,  

 Studerandeinflytande i yrkeshögskolan,  

 Bästa Festen.”  

 

Uppdrag åt Myndigheten för Yrkeshögskolan 

Föregående års arbete med utredning åt Myndigheten för yrkeshögskolan är 

avslutat och får ingen fortsättning. I och med att SFS återkopplat till 

Myndigheten för Yrkeshögskolan om resultatet från den egna utredning SFS 

genomfört om huruvida SFS skulle kunna stödja yrkeshögskolestuderande med 

nationell organisering, har inga vidare uppdrag inkommit.  
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SFS Vux - studerandeinflytande i Folkhögskolan 

Arbetet med projektet SFS Vux på uppdrag av Folkbildningsrådet har i stort 

fortsatt enligt tidplan. SFS har genomfört 24 besök på folkhögskolor med syfte 

att stimulera studentinflytande och engagemang lokalt. Det nya konceptet med 

att fokusera regionalt och satsa på återbesök har fallit väl ut både i 

verksamheterna och på Folkbildningsrådet. SFS har också gjort en ny ansökan 

om att fortsätta projektet som blivit beviljad.  

 

Bästa festen 

SFS fortsatte under året med satsningen på ett mer alkoholsmart och 

inkluderande studentliv med namnet ”Bästa Festen - för en smartare 

alkoholkultur i studentlivet”. Satsningen utfördes i nära samarbete med det 

statliga företaget IQ och får stöd från Allmänna Arvsfonden. Metoder 

dokumenterades och en bok började produceras. Metoderna byggde på att kårer 

och nationer tillsammans hjälps åt genom nätverk och coachningsstöd från SFS 

och IQ att verka för en smartare alkoholkultur i studentlivet. Bästa festen 

anordnade träffar både under hösten och våren och arbetet gick framåt.  

Projektets interna organisation avseende ledning, styrning och dokumentation 

utvecklades eftersom bristen på struktur skapade samarbetssvårigheter i 

projektet. Styrgruppen, bestående av representanter för SFS och IQ samt 

projektledaren lade ner tid på att skapa tydliga dokumentationsstrukturer för 

de möten som anordnades mellan de olika parterna och efter årets slut följde 

styrgruppens möten nästintill samma struktur som SFS styrelses, med ett 

roterande ordförandeskap mellan IQ och SFS, och SFS projektledare som 

agerade sekreterarstöd. 

 

United for Student Equality  

Tillsammans med de nationella studentorganisationerna i Finland, SYL och 

SAMOK och Isländska LIS sjösatte SFS under hösten projektet United for 

Student Equality med stöd från Nordiska ministerrådets undergren NIKK 

(Nordisk information för kunskap om kön). Projektet ramades in med fokus på 

studiemedel och föräldraskap ur ett jämställdhetsperspektiv i de tre olika 

länderna. En styrgrupp bildades med representanter från respektive 

organisation och referenspersoner med expertis inom området för de olika 

nationella systemen vaskades fram. Projektet blev däremot vilande under två 

perioder på grund av personalomsättning och delar av det arbete vi företagit oss 

i projektplanen flyttades med in i verksamhetsåret 2016/2017.   
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5. Deltaganden i grupper och nätverk 

 

Forskningspropositionen 

Under året har SFS bedrivit ett omfattande arbete med att påverka den 

kommande forskningspropositionen. Arbetet sammanfaller delvis med de mål 

om pedagogisk utveckling och högskolans resurser som verksamhetsplanen 

innehåller, men enbart delvis. Därför redovisas arbetet separat.  

Forskningspropositionen är fyraårig och kommer ha en stor inverkan på 

högskolan under den kommande perioden - större än enskilda 

budgetpropositioner. Eftersom propositionen tidigare fokuserat ensidigt på 

forskning, var det givet SFS fokusfråga nödvändigt att påverka den. Arbetet har 

samtidigt inneburit att organisationen lärt sig mycket och att många 

medlemskårer har utvecklat sin förståelse för sambanden i högskolepolitiken.  

Arbetet har delats mellan SFS presidium och doktorandkommitté. Genom 

kontakter i regeringens forskningsberedning och särskilda möten med 

utbildningsdepartementet och statssekreteraren har SFS fått information om 

arbetet och gett löpande inspel. Våra åsikter publicerades slutligen i samlad 

form i inspelet Forskning för en högskola som håller ihop (PF3-1/1516). 

Huvudbudskapet är att det inte kan finnas en särskild forskningspolitik utan 

att den föregås av en tydlig politik för hela högskolan. Finansieringen till de 

båda verksamheterna kan inte hanteras separat utan måste göras med tanke 

på hur olika fördelningar och incitament påverkar utövarna. Vi lyfte också fram 

doktoranders och yngre forskares villkor, betonade vikten av större ordning i 

meriteringssystemen och föreslog att lärosätenas frihet ska kopplas till större 

krav på att de lever sköter sin personalpolitik och följer förordningar och 

regelverk.  

I och med SFS tydliga linje har vi fått mycket genomslag. Regeringen har visat 

intresse för SFS syn och har kommunicerat att en ökad koppling mellan 

utbildning och forskning är önskvärd.  

 

INCLUDE 

INCLUDE är ett nätverk mellan lärosäten som diskuterar 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 INCLUDE:s styrelse och har 

under verksamhetsåret framförallt arbetat för att få INCLUDE att fokusera sin 

verksamhet något och spetsa till sina formuleringar. Deltagandet har också gett 

SFS tillfälle att stärka sin kompetens på området. SFS har också deltagit i 

förberedelser för den konferens som INCLUDE kommer att hålla under nästa 

verksamhetsår.  

Under två dagar i februari arrangerade nätverket en konferens i Göteborg på 

temat Lärosätenas samhällsansvar för människor på flykt. SFS erbjöds att dela 

ut kostnadsfria platser till våra medlemskårer, vilket vi även gjorde. Under 

konferensens höll SFS ordförande Caroline Sundberg ett öppningsanförande där 

hon lyfte fram SFS fyra krav för ett öppet kunskapssamhälle. Presentationen 
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var uppskattad och konferensen gav många goda exempel att lyfta till den 

nationella debatten för att främja ett öppet kunskapssamhälle.  

 

Översyn av riktlinjer om rekommendationer om mål för 

högskolepedagogisk utbildning 

Under året har en arbetsgrupp inom SUHF där Johan Alvfors varit SFS 

representant tagit fram nya rekommendationer om mål för högskolepedagogisk 

utbildning som är en skärpning av de nuvarande. Fokus i uppdateringarna 

ligger på fortbildning genom hela den akademiska karriären. Arbetsgruppen 

har också beskrivit bakgrunden till rekommendationerna. Särskilt viktigt för 

SFS är att arbetsgruppen, för att få en bild av hur lärosätena hanterar 

rekommendationerna och lärarnas pedagogiska meritering, har granskat 

lärosätenas anställningsordningar och hittat stora brister. Den omfattande 

rapporten har redan väckt stort intresse, men kommer fortsätta bearbetas 

under hösten 2016 för publicering tidigt under 2017.  

 

Framtidens lärandemiljöer 

Arbetsgruppen för framtidens lärandemiljöer inom SUHF fick förlängt mandat 

och publicerade en rapport i september 2016 (SUHF 2016, ISBN 978-91-983359-

0-3). Rapporten kartlägger och diskuterar olika aspekter av lärandemiljöer och 

deras utveckling. I rapporten har Johan Alvfors skrivit ett avsnitt om hur 

lärandemiljöer utvecklas, vem som bestämmer över lärandemiljön och vikten av 

att koppla besluten om lärandemiljön till ett pedagogiskt utvecklingsarbete. 

Dessa slutsatser reflekterades också i gruppens sammantagna förslag. Även om 

rapporten har låg politisk sprängkraft, är den ett bra påverkansverktyg för 

medlemskårer gentemot sina lärosäten och kan flytta den nationella 

diskussionen om lärandemiljöer och digitalisering i en mer relevant riktning 

som anknyter till pedagogik.  
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6. SFS arrangemang  

 

Arrangemangen redovisas i kronologisk ordning.  

 

Almedalen 2015 

Almedalsveckan utgör alltid övergångsperioden mellan två presidier på SFS - 

en rivstart för det nya och en intensiv sammansvetsande fas för hela gruppen. I 

år deltog avgående ordförande Rebecka Stenkvist, tillträdande ordförande 

Caroline Sundberg och kvarsittande vice ordförande Johan Alvfors. Praktiskt 

hade SFS mycket stöd av tf kanslichef Claes Nyberg under veckan, särskilt 

eftersom rekryteringsprocessen för den nya kanslichefen var i sin slutfas. Sex 

anställda från SFS kansli var med i Almedalsdelegationen.  

Antalet deltaganden ökade markant jämfört med föregående års politikervecka. 

Det innebar i sin tur att vårt strategiska arbete med att närvara på andra 

seminarier minskade, men SFS gjorde sig hörda genom presidiet i många 

forum. Varje kväll bevakade och kommenterade SFS partiledartalen. I samband 

med Almedalsveckan höll kansliet sin avslutningsmiddag för året.  

 

Caroline deltog i följande paneler:  

 En panel om bostadspolitik utifrån en rapport som Stiftelsen 

Stockholms studentbostäder (SSSB) släppt  

 En panel om att högre utbildning inte får ses som en 

arbetsmarknadsåtgärd  

 Battle mellan Lund och Uppsala där studentföreträdare röstade om 

vilket lärosäte/kommun som skapade bäst förutsättningar för 

framtidens nobelpristagare 

 

Johan deltog i följande paneler: 

 MOOC:s och framtidens lärande i arrangemang av Lärosäten Väst 

 Bättre undervisning kommer inte av sig självt - vårt eget arrangemang 

om högskolepedagogik tillsammans med SUHF. Statssekreterare 

Anders Lönn skärpte tonen något mot lärosätena och menar att de 

måste ta sitt ansvar att införa fungerande pedagogiska 

meriteringssystem.   

 Människorna bakom bostadsbristens ansikte - Hyresgästföreningens 

seminarium om vikten av ökat hyresbestånd.  

 Tänk om högskolan tvingas effektivisera bort undervisningen? - SUHF-

seminarium om produktivitetsavdraget.  

 Högskolan och demokratin - arrangemang om samverkan av Högskolan 

Väst.  
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Stockholm Pride 2015 

SFS gick tillsammans med Sveriges förenade HBTQ-studenter (SFQ) och 

Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) i tåget under banderollen 

En inkluderande högskola för alla. Tillsammans var vi en delegation på ca 40 

personer som bidrog med studentsånger och utrop för att väcka uppmärksamhet 

kring en inkluderande högskola, där alla känner att de är välkomna och får 

plats. Media fångade upp deltagandet och Pride blev en lyckad tillställning där 

SFS tydliggjorde sin position och samarbetet med de två andra organisationerna 

förstärktes.  

 

Bootcamp 2015 

SFS Bootcamp - ett möte för medlemskårer som fokuserar på introduktion till 

vad SFS är och jobbar med - anordnades traditionsenligt i början av hösten, den 

17-18 augusti 2015. 35 deltagare från medlemskårer deltog, därtill SFS 

presidium och andra förtroendevalda, kansli och gäster. I år lade vi särskilt 

fokus på SFS verksamhetscykel och hur vi som medlemskårer tillsammans kan 

arbeta med det frågor som SFS arbetar med. Kåre Bremer, statlig utredare för 

högskolans styrning och ledning, presenterade det aktuella arbetet med sin 

utredning. Studentkortet höll en diskussion om medlemsrekrytering.  

 

Bostadsmingel 

Den 27 augusti 2015 arrangerade SFS ett mingel på temat “studenters 

bostäder”. Minglet hölls på restaurangen Rolf de Maré i Dansmuseet i 

Stockholm. Programmet, snittarna och det strategiska läget lockade 64 

deltagare varav flera från kårer och det närbelägna utbildningsdepartementet. 

Caroline Sundberg och Johan Alvfors presenterade årets bostadsrapport och tio 

förslag för en förbättrad bostadssituation för studenter.  

 

Höstterminens medlemsmöte 

Årets första medlemsmöte hölls 3-4 november 2015 i Chalmers kårhus, 

Göteborg. Ett 40-tal medlemskårsrepresentanter deltog. Fokus låg på kunskap 

och möten inom organisationen, varför antalet externa gäster hölls lågt.  

 Information från presidiet 

 Information om kampanjen med SFS medlemskårer, SFS 

projektinformation, kommunikationskanaler, annan SFS-info. 

 Parallella pass: 

o Kårstatus och kårernas ekonomiska situation. 

Gruppdiskussioner om systemets konsekvenser 

o SFS internationella arbete, presentation av KOMIT. 

 Processen inför fullmäktige 
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 Parallella workshops  

o Styrelsens arbetsgrupp “Förankring i fokus” diskuterar 

förankringsarbete. 

o Arbetssituationen på kårerna: Maktsalongen berättar om sin 

nya bok och leder diskussion. 

o Långsiktig verksamhetsstyrning - Styrelserepresentanter leder 

diskussion inför propositionsarbetet.  

 Summering och reflektion 

 

Pedagogikmingel 

Den 2 februari arrangerade SFS ett mingel om pedagogik i högskolan. Minglet 

hölls på restaurang Treskillingen i Postmuseum, Gamla stan. Deltagarna 

minglade runt olika stationer och lämnade medskick till SFS kampanj. 

Dessutom modererade Johan Alvfors en panel bestående av Elin Ylvasdotter 

(ordförande S-studenter), Mats Ericsson (förbundsordförande för SULF), och 

Betty Malmberg (riksdagspolitiker M).  

56 deltog inklusive presidiet, två från kansliet och många kårrepresentanter. 

Bland externa deltagare märktes nyutnämnda statssekreteraren för högre 

utbildning och forskning Karin Röding, universitetskansler Harriet Wallberg, 

SUHFs generalsekreterare Marianne Granfeldt, Sacos ordförande Göran Arrius 

med flera.  

 

Vårterminens medlemsmöte 

Årets andra medlemsmöte hölls 1-2 februari i Tekniska högskolans studentkår 

(THS) kårhus i Stockholm. Temat för medlemsmötet var styrelsens 

propositioner inför SFSFUM. Programmet syftade både till att försöka förklara 

och inspirera om propositionsämnena, men också att ge möjlighet till diskussion 

och inspel. Mötet hade 52 deltagare, därutöver ett antal styrelseledamöter och 

kanslipersonal. På dagordningen stod:  

 Information från presidiet och valberedningen 

 Praktiskt om SFS fullmäktige, värdegrund och propositionsarbetet, 

kommunikation kring fullmäktige 

 Per Westman från UKÄ hälsar på för diskussion om studentinflytandets 

förutsättningar 

 Introduktion till propositionerna och åsiktstorg. Propositionerna 

introduceras av styrelsen och externa talare bidrog med omvärldsbild 

och inspiration:  

o Fredrik Bondestam från institutet för genusforskning och 

nationell samordnare som talade om jämställdhet i akademin 

o Linn Svansbo från Sveriges elevkårer som talade om 

inkludering 

o Frida Lundberg från UHR, som presenterade tillträdesfrågor 
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SFSFUM 2016 

SFS största arrangemang är normalt sett SFS fullmäktige (även kallat 

SFSFUM) som gick av stapeln i årets studentstad Uppsala på Ekonomikum den 

13-15 maj 2016. Mötes projektleddes av kanslist Nike Hansen i samverkan 

styrelse, kansli och lokal projektledare.  

SFS styrelse påbörjade redan i oktober förberedelserna för mötet genom att 

diskutera områden för politikutveckling och strukturer för verksamhetsstyrning 

- diskussioner som fortsatte ända fram till styrelsens februarimöte då 

propositionerna slutligen skrevs. Styrelsen tog över och utvecklade sina 

föregångares ambitioner om ett transparent möte som bygger tanken att ett gott 

demokratiskt forum måste skapa förståelse och diskussion i lika hög grad som 

det ger möjligheter att uttrycka sin åsikt. Förankringsprocessen inför 

fullmäktige behölls i stora drag för att skapa kontinuitet. Den gav möjlighet till 

medlemskårernas input dels på det grova idéstadiet, dels på propositionsutkast 

vid vårens medlemsmöte och anslutande kommentarsrunda och slutligen i form 

av motioner och diskussioner på åsiktstorgen. Dessutom gavs medlemskårerna 

möjligheter att jämka sina motioner redan innan mötet genom en så kallad 

motionsföranmälan.  

Liksom förra årets styrelse arbetade en grupp i styrelsen med att planera mötet 

och att överblicka och samordna styrelsens arbete med förslag och agerande på 

mötet. Även mötessystemet VoteIT användes på samma sätt som under förra 

fullmäktige för att administrera förslag och för förenklad rösträkning, dock inte 

som ett verktyg för diskussion.  

Arrangemanget började på torsdagskvällen med en workshop om aktiv 

studentmedverkan (ASP) som anordnades gemensamt mellan Uppsala 

studentkår och Uppsala universitet. På fredagen hölls en välkomstceremoni 

med tal från Uppsala studentkår, Uppsala universitet och särskilt inbjudne 

Fredrik Bondestam, forskningssamordnare på svenska sekretariatet för 

genusforskning. Därefter öppnades mötet som snabbt klarade av de flesta 

valpunkterna och fortsatte med åsiktstorg. Lördagen fortsatte med åsiktstorg, 

plenum och bankett. Förhandlingarna avslutades under söndag på utsatt tid.  

Organisatoriskt blev mötet framgångsrikt, och politiskt huvudsakligen ett 

tydligt och konfliktfritt avstamp inför kommande år. Den nya strukturen på 

verksamhetsstyrningen fick stort stöd. Likaså fanns det stor samsyn om de två 

politiska ställningstaganden som styrelsen föreslog, dels det nya dokumentet 

En öppen och jämlik högskola för alla om jämställdhet, jämlikhet och 

likabehandling, dels om tillägget till SFS syn högskolans omfattning och utbud 

som handlade om tillträde till högre utbildning. Däremot mötte två av 

styrelsens proposition stort motstånd; dels styrelsens förslag om att SFS borde 

gå med i Sveriges ungdomsorganisationer (LSU), dels förslaget till ett politiskt 

uttalande, Internationaliseringen av högre utbildning kan inte vänta! Det är 

första gången på flera år som styrelsens propositioner blir helt avslagna.  

Om och runt propositionerna avhandlades 147 motioner, 16 interpellationer och 

ytterligare förslag från åsiktstorgen. Organisatoriskt fungerade mötet bra och 

upplevdes generellt som tillgängligt och inkluderande av deltagarna.  
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Föredragningslistan för mötet presenteras nedan.  

1. Ordförande förklarar mötet öppnat 

2. Justering av röstlängden 

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

4. Val av justeringspersoner 

5. Mötets behöriga utlysande 

6. Fullmäktiges arbetsordning 

7. Val av torgfunktionärer 

8. Val av inkluderingsfunktionärer 

9. Fastställande av föredragslistan 

10. Inrättande av åsiktstorg 

11. Upptagande av nya medlemmar 

12. Interpellationer 

13. Rapport: Återrapportering till fullmäktige om 

yrkeshögskolestuderande i SFS 

14. Val 

a. Val av ordförande 

b. Val av vice ordförande eller ordföranden 

c. Val av doktorandkommitténs ordförande 

d. Val av styrelse för 2016/2017 

e. Val av verksamhetsrevisorer 

f. Val av auktoriserad revisor 

g. Val av doktorandkommittén 

h. Fastställande av val av valberedning 2016/2017 

15. Berättelser 

a.    Verksamhetsberättelse 2014/2015 

b.  Fastställande av resultat- och balansräkning 

c.  Revisionsberättelse 

d.  Ansvarsfrihet 2014/2015 

16. (a-d) Proposition 1 SFS verksamhet 

17. (a-b) Proposition 2 SFS Ekonomiska ramar 2016/2017 

18. Proposition 3: Medlemsavgift för verksamhetsåret 2016/201 samt 

preliminär medlemsavgift för verksamhetsåret 2017/2018 

19. (a-d) Proposition 4: En öppen och jämställd högskola för alla! 

20. (a-b) Proposition 5: SFS syn på tillträde till högre utbildning 

21. Proposition 6 Medlemsansökan i LSU 
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22. (a-b) Proposition 7: Uttalande: Internationaliseringen av högre 

utbildning kan inte vänta! 

23. Övriga motioner 

a. Litet k i kunskapssamhället 

b. Uttalande: Forskarstuderande ska ha möjlighet att organisera 

sig! 

c. SFS - en sammanhållen organisation 

d. Att skapa förutsättningar för varierat utbud av bostäder (berör 

SFS bostadspolitiska ställningstagande) 

e. Motion om kvartalsrapporter 

f. Mer internationell politikutveckling 

g. Uttalande från SFS i fråga om AFS2015:4 

24. Mötets avslutande 

 

Årets studentstad 2016/2017 

SFS utser varje år Årets studentstad till en stad som särskilt väl utmärker sig 

med ett gott samarbete mellan studentkår, lärosäte och kommun. Ansökningar 

skickas in och behandlas av SFS styrelse samt en mindre grupp 

styrelseledamöter som genomför platsbesök bland toppkandidaterna av 

nomineringarna. Till årets omgång kom det in fem ansökningar och 

arbetsgruppen gjorde två platsbesök. Till slut vann Linköping utmärkelsen med 

motiveringen:  

“Linköping är en stad som värnar om studentperspektivet. Samverkan mellan 

studenter, staden och lärosätet finns i alla processer och växer sig fortfarande 

starkt. Studenternas röst värderas högt i utvecklingen av såväl staden som 

lärosätet. Studenters lärande prioriteras för att både ge studenterna goda 

förutsättningar för studier och en god utbildning. 

Med en tydlig samverkan, värdesättning av studentrepresentation och satsning på 

högskolepedagogik, i kombination med ett starkt driv att ständigt utvecklas och 

förbättras, är Linköping Årets Studentstad 2016/2017.” 

Presskonferensen hölls i Linköping på Kårhuset kollektivet den 25 april 2016.   
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7. SFS deltaganden  

 

SFS genomslag i media 

Under verksamhetsåret 2015/2016 hade SFS ca 460 träffar i media 

(mediaexponering enligt Meltwater). Verksamhetsåret 2014/2015 hade SFS ca 

600 träffar i media och verksamhetsåret 2013/2014 hade vi ca 800 träffar (enligt 

Retriever). Att genomslaget i media minskat under året kan förklaras utifrån 

styrelsens prioriteringar för verksamhetsåret med fokus på interna 

kanslifrågor, personalomsättning inom press och kommunikation samt att två 

tjänster inom press och kommunikation gjordes om till en tjänst. Positivt är 

dock att utslaget på ett år kan vi konstatera att SFS närvaro i media 

förekommer oftare än en gång om dagen, vi blir publicerade och vi blir omtalade 

av andra. Utmärkande för SFS genomslag i media att vi faktiskt kommer till 

tals i de frågor vi vill höras och på de arenor där vi vill synas. Det är inga svarta 

rubriker eller kriskommunikation, utan SFS närvaro i media har hög relevans 

för de frågor vi driver.        

Störst genomslag under året hade SFS vid månadsskiftet augusti/september, 

när vi släppte SFS bostadsrapport och höstterminen startade. 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.     

Under hela året har SFS arbetat aktivt för att inkludera sina medlemskårer i 

påverkansarbete och extern kommunikation. Olika påverkanskitt har skickats 

ut under året med material som kårer har kunnat använda lokalt och regionalt. 

SFS arbetar primärt med tre externa kommunikationskanaler, där vi bedriver 

opinionsbildning och informerar om verksamheten: Facebook, Twitter och 

Instagram. Antalet följare ökade även under verksamhetsåret 2015/2016, men 

ökningen är mindre jämfört med tidigare år (se tabell nedan). Statistiken 

kommer från föregående års verksamhetsberättelse och från noteringar gjorda i 

slutet av augusti 2016, vilket gör att siffrorna som redovisas för 2015/2016 är 

något högre än de var vid verksamhetsårets slut. Antalet följare på Instagram 

presenterades ej i föregående verksamhetsberättelse, men det är en viktig kanal 

och bör därför synliggöras.  

 

      Tabell. Översikt av SFS följare på Facebook, Twitter och Instagram. 

 2015/2016 2014/2015 2013/2014 

Facebook 

(gillar) 

2 375 (+220) 2 155 (+317) 1 838 

Twitter 

(följare) 

2 334 (+134) 2 200 (+741) 1 459 

Instagram 

(följare) 

871 

 

? ? 
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Facebook topp 3 räckvidd 2015/2016, d.v.s. hur många vi når ut till.  

 juli-sep: info om resursurholkningen (9 502), bostadspolitik i TV4 

morgonsoffa (4 259), replik om bostadspolitik på SvD debatt (4 017) 

 okt-dec: rekrytera press/kommunikation (3 666), gratulationer till 

Karlstads studentkår (3 595), radiointervju om sexism (3 397) 

 jan-mars: intervju med SvD om artikel av Dick Harrison(3 745), blogg 

om sjukförsäkringssystemet (3 660), SFS studentbudget (3 538) 

 april-juni: SFS nya styrelse (7 593), SFS nya presidium (7 456), 

aprilskämt om nej till koffein (6 894) 

 

Twitter topp 3 impressions 2015/2016, d.v.s. antalet gånger användare såg 

tweeten.  

 juli-sep: Bästa festen (2 862), SFS bostadsrapport (2 366), Bästa festen 

(2 157) 

 okt-dec: nominera till SFS (3 957), rekrytera press/kommunikation (3 

580), nomineringsstart till SFS (3 416) 

 jan-mars: SFS studentbudget (4 496), P3 om SFS studentbudget (3 175), 

sista chansen att nominera till SFS (2 426) 

 april-juni: kommentar till Ann Heberlein (4 164), kommentar till 

intervju med minister för högre utbildning och forskning (2 782), möte 

med minister för högre utbildning och forskning (2 692) 

 

Instagram topp 3 gillade bilder 2015/2016. 

 juli-sep: TV4 morgonsoffa om SFS bostadsrapport (59), Stockholm Pride 

(59), P3 nyheter om SFS bostadsrapport (54) 

 okt-dec: #tbt bild på Olof Palme (51), SFS styrelsemöte (45), 

internationella studentdagen 17 november (43) 

 jan-mars: SFS studentbudget (50), SFS mingel med tema pedagogik 

(48), presentation av presidiekandidater (44) 

 april-juni: nya presidiet 16/17 (100), deadline för motioner och 

interpellationer (74), tack för SFSFUM (73) 

 

SFS deltaganden 

Juni 2015 

 Deltaganden i Almedalen, se separat avsnitt.  

 

Juli 2015 

 Caroline modererade en panel om bostäder för Liberala studenter. 
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Augusti 2015 

 Caroline deltog i en panel om studentrörelsen och aktivism på S-

studenters 25-årsfirande.  

 

September 2015 

 23 september deltog Caroline i en panel på konferensen StudBo i 

Örebro. 

 

Oktober 2015 

 22 oktober deltog Caroline i en paneldiskussion på Nationella 

likavillkorskonferensen i Uppsala.  

 22 oktober höll Johan ett tal om SFS syn på pedagogik vid en 

högskolepedagogisk konferens på Göteborgs universitet där GU 

lanserade sitt nya pedagogiska idédokument. 

 

November 2015 

 5 november kommenterade Johan utredningen Högre utbildning under 

20 år under ett IVA-seminarium.  

 10 november deltog Caroline i en panel på svensk-afrikanska 

konferensen i Skövde. 

 11 november deltog Caroline i en panel om bostäder på Arkitektur- och 

Designcentrum med anledning av en rapport från Byggnads. 

 19 november talade Johan om att sätta studenternas lärande i centrum 

på Ingenjörsutbildningarnas femte utvecklingskonferens. 

 28 november deltog Johan på Sveriges akademikers centralorganisation 

(SACO) studentråds kongress och tävlade i deras version av “på 

minuten”. 

 

December 2015 

 11 december deltog Caroline i Centerstudenters utbildningsråd och 

presenterade SFS åsikter inför deras möte. 

 

Februari 2016 

 8 februari deltog Caroline i SUHF:s möte om lärosätenas aktiviteter för 

nyanlända och presenterade SFS krav om internationella studenter. 

 11 februari presenterade Caroline kraven gällande internationella 

studenter även för deltagarna på INCLUDE:s konferens i Göteborg.  

 20 februari deltog Johan i en paneldebatt om pedagogisk utveckling som 

anordnades av Saco studentråd. 
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Mars 2016 

 7 mars deltog Caroline i en panel om bostäder tillsammans med 

bostadsministern i Umeå. 

 16 mars deltog Caroline i en panel om Centrala studiestödsnämnden 

(CSN):s rapport Studerandes sociala och ekonomiska situation 2015. 

 20 mars höll Caroline en workshop om hur lärosätena kan stödja 

studenters övergång till arbetsmarknaden på UHR:s konferens 

Kvalitetsdrivet. 

 

Maj 2016 

 2 maj presenterade Caroline kraven från #heltsjukt på Stockholms 

universitets studentkårs Försäkringsdag. 

 17 maj höll Johan ett föredrag om pedagogiskt ledarskap och 

studentcentrerat lärande på konferensen Ledare i högskolan. 

 

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.  

 

Juni 2015 

 8/6: Alla ”tre” presidialerna träffade SUHF:s presidium. De 

överlämnade bland annat doktorandkommitténs förslag om 

gemensamma riktlinjer för stöd till doktorandrepresentanter och 

diskuterade fortsatt arbete med kvalitetssäkringssystem och 

forskningspropositionen.   

 10/6: Presidiet träffade SULF:s generalsekreterare och ordförande. De 

diskuterade bland annat möjligheter att tillsammans driva frågor om 

lärarkarriärer och pedagogik inför forskningspropositionen.   

 15-22/6: Johan träffade tillsammans med SFS politiske sekreterare 

ordförande för Liberala studenter, Centerstudenter, Vänsterstudenter 

samt Moderata studenter vid olika tillfällen för att diskutera 

pedagogikfrågan. 

 16-17/6: Johan deltog i ett möte med SUHF:s expertgrupp för 

kvalitetsfrågor i Göteborg.  

 24/6: Presidiet träffade Anders Lönn (statssekreterare hos Helene 

Hellmark Knutsson) samt för SFS viktiga tjänstemän vid 

Regeringskansliet. De diskuterade framför allt den kommande 

forskningspropositionen och SFS underlag om studentinflytandets 

förutsättningar.  
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 25/6: Presidiet träffade de personer på Saco som främst arbetar med 

högskolefrågor, och berättade om SFS syn på högskolepedagogik och 

utbildningskvalitet.  

 25/6: Johan samt Kristin Öster (ordförande SACO studentråd) 

överlämnade gemensamma önskemål till CSN angående deras 

studiesociala enkät. 

 

Juli 2015 

 2/7: Presidiet träffade CSN:s generaldirektör för ett kort 

överlämningsmöte. 

 Caroline träffade UHR:s referensgrupp för projektet om breddad 

rekrytering och breddat deltagande.  

 Caroline hade telefonmöte med näringslivsdepartementet angående 

studentbostäder i samband med att regeringens förslag om 

investeringsstöd gick ut på remiss.  

 

Augusti 2015 

 19-20/8: Johan deltar i en universitetslärarkonferens i Umeå och håller 

ett inledningsanförande om pedagogisk utveckling och lärande. 

 26/8: Johan deltog i UKÄ:s första referensgruppsmöte angående det nya 

kvalitetssäkringssystemet. 

 27/8: Presidiet träffade tillsammans med SFS utredare Simon Berg och 

SACO Studentråds ordförande Kristin Öster CSN:s generaldirektör och 

andra representanter från CSN:s olika avdelningar. SFS tillsammans 

med SACO studentråd ges möjligheten två gånger per år att träffa CSN 

för att diskutera frågor som rör studenter och studiemedel.   

 31/8: Caroline deltog i ett referensgruppsmöte på 

utbildningsdepartementet inför nästkommande möte i Bologna follow up 

group, BFUG. 

 

September 2015 

 4/9: Johan deltog det näst sista mötet med SUHF:s expertgrupp för 

kvalitetsfrågor för innevarande mandatperiod. 

 8/9: Presidiet, SFS politiske sekreterare Clara Berglund och utredare 

Tove Ahlsten träffade totalt åtta tjänstepersoner på 

Utbildningsdepartementet för att stämma av arbetet framåt, aktuella 

frågor som t.ex. internationalisering, jämställdhet och 

forskningspropositionen.  

 8/9: Caroline och SFS utredare Tove Ahlsten träffade nätverket 

Bopinion för att diskutera framtida samarbetsmöjligheter. 

 9/9: Johan träffade Thomas Hagnefur, utbildningspolitiskt ansvarig på 

Landorganisationen i Sverige (LO). 
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 29/9: Johan deltog i ett seminarium om ledningsfunktioner i högskolan 

med anledning av Kåre Bremers utredning. Seminariet arrangeras av 

IVA.  

 

Oktober 2015 

 1/10: Johan deltog i det första referensgruppsmötet för den statliga 

Forskarkarriärutredningen.  

 1/10: Johan deltog även i det första mötet med regeringens initiativ till 

Nationell samling för läraryrket. 

 5/10: Caroline och SFS politiska sekreterare Clara Berglund träffade 

representanter från Studentbostadsföretagen. 

 12/10: Johan deltog i ett möte med referensgruppen för utveckling av ett 

nytt nationellt kvalitetssäkringssystem. 

 13/10: Caroline deltog i ett möte med referensgruppen för UHR:s projekt 

med breddad rekrytering och breddat deltagande.  

 15/10: Caroline deltog i det första mötet för SUHF:s expertgrupp för 

internationalisering.  

 20/10: Presidiet deltog i SUHF:s jubileumskonferens. Johan deltog även 

i förbundsförsamlingen dagen efter.  

 28-30/10: Johan deltog i den svenska delegation som samordnats av 

UKÄ för ett möte i Haag om Learning outcomes.  

 

November 2015  

 2/11: Johan närvarar vid presskonferensen där ledningsutredningen 

överlämnades till Helene Hellmark Knutsson.  

 6/11: Johan deltog i det SUHF-seminarium om lärosätenas roll i 

utvecklingen av nytt kvalitetssäkringssystem som han också varit med 

och arrangerat. 

 11/11: Johan deltog i ett styrelsemöte med Swednet för att diskutera 

samarbete kring pedagogik. 

 11/11: Johan tillsammans med representanter från SFS styrelse deltog i 

en workshop om studentcentrerat lärande som UKÄ ordnar för Nordiska 

ministerrådet. 

 12/11: Johan deltog i ett seminarium om lärosätenas ledning som 

arrangeras av SUHF. 

 16/11: Presidiet träffade föreningen Vetenskap & Allmänhet för att 

diskutera möjliga framtida samarbeten. 

 24/11: Johan träffade KD-studenter för att diskutera pedagogik. Därmed 

avslutades mötesserien med de partipolitiska studentförbunden.  

 25/11: Johan deltog i SUHF:s konferens om akademisk meritering.  
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 27/11: Johan träffade representanter för MOOC:s-utredningen som UKÄ 

gör på uppdrag av regeringen. 

 27/11: Johan deltog i ett möte med det Ungdomspolitiska rådet. 

 

December 2015 

 3/12: Johan deltog i referensgruppsmöte med UKÄ:s referensgrupp för 

det nya kvalitetssäkringssystemet. 

 4/12: SUHF:s arbetsgrupp för revidering av riktlinjer om 

behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning, där Johan ingår, 

arrangerade en seminariedag och presenterade sina förslag till nya 

riktlinjer. 

 16/12: Presidiet träffade SUHF för en avstämning och för att diskutera 

den Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för social och organisatorisk 

arbetsmiljö. 

 17/12: Presidiet träffade universitetskansler Harriet Wallberg för att 

diskutera det nya kvalitetssäkringssystemet. 

 18/12: Referensgruppen för nytt kvalitetssäkringssystem höll sitt sista 

möte. Johan deltog.  

 

Januari 2016  

 13/1: Caroline hade möte med SUHF:s expertgrupp för 

internationalisering.  

 14/1: Caroline tillsammans med Saco studentråd träffade CSN för att 

diskutera resultatet från den senaste kundundersökningen. 

 14/1: Johan deltog i ett möte kring integrativa kunskapsmiljöer som 

arrangeras av Vetenskapsrådet m.fl.  

 19/1: Presidiet deltog i SFS senats möte där de presenterade den 

pågående verksamheten. 

 27/1: Johan deltog på UKÄ-seminarium där de presenterar sin 

utredning angående MOOC:s. 

 

Februari 2016 

 3/2: Presidiet samt representanter från SFS kansli deltog på SACO:s 

akademiska forum.  

 4/2: Caroline deltog i en heldag med Nationella sekretariatet för 

genusforskning som handlade om kritiska perspektiv på ojämställda och 

ojämlika villkor i akademin. 

 10/2: Johan deltog i det sista referensgruppsmötet för 

Forskarkarriärutredningen. 

 16/2: Caroline deltog i en workshop om Eurostudent hos UHR. 
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 17/2: Caroline deltog i UHR:s styrelsemöte. 

 

Mars 2016 

 4/3: Johan deltog SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor för att 

diskutera det av riksdagen nu beslutade kvalitetssäkringssystemet.  

 14/3: Johan deltog i Kungliga Tekniska högskolan (KTH):s pedagogiska 

dag som arrangerades av THS studentkår samt KTH:s pedagogiska 

utvecklare. 

 14-15/3: Caroline deltog i EQUIP, en konferens i Amsterdam om de nya 

ESG-riktlinjerna. 

 17/3: Vetenskapsrådet arrangerade en uppföljande workshop kring 

integrativa kunskapsmiljöer i vilken Johan deltog. 

 21/3: Johan deltog i UKÄ:s insynsrådsmöte. 

 23/3: SUHF:s expertgrupp för internationalisering hade möte i vilket 

Caroline deltog. 

 24/3: Caroline hade tillsammans med SFS utredare Tove Ahlsten möte 

med Arbetsmiljöverket för att diskutera de nya föreskrifterna för social 

och organisatorisk arbetsmiljö vilket resulterade i att 

Arbetsförmedlingen (AMV) kommer att ta fram ett speciellt PM 

gällande studenter.  

 29/3: Caroline deltog i BFUG referensgruppsmöte.  

 

April 2016 

 1/1: Caroline träffade SULF:s generalsekreterare Git Claesson Pipping 

för att diskutera samarbetsmöjligheter. 

 7/4: Johan deltog i möte med referensgruppen för kvalitetssäkring på 

UKÄ. 

 13-14/4: Johan deltog i SUHF:s förbundsförsamling i Örebro. 

 22/4: Presidiet träffade tjänstemän på UKÄ för att diskutera 

studentdagen, det nya kvalitetssäkringssystemet och samordning av 

studenter till bedömargrupper. 

 28/4: Caroline deltog i UHR:s styrelsemöte. 

 28/4: Caroline deltog på Nätverksträff Jämställdhet och likabehandling. 

 28/4: Johan deltog i ett diskussionsmöte om ämneslärarutbildningen 

med statssekreterare Karin Röding.  

 

Maj 2016 

 12/5: Johan träffade, tillsammans med SUHF:s expertgrupp för 

kvalitetsfrågor, riksdagens utbildningsutskott för att presentera 

gruppens rapport om effektiv forskningsfinansiering. 
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 18/5: Caroline besökte Tjänstemännens centralorganisation (TCO):s 

heldagskonferens Vad ska vi jobba med i framtiden? 

 20/5: Caroline deltog i ett möte med Tillträdesutredningen. 

 20/5: Caroline träffade Gröna studenter för att diskutera de av SFSFUM 

nya ställningstagandena. 

 24/5: Caroline besökte Hyresgästföreningens bostadskongress. 

 25/5: Johan träffade Helene Hellmark Knutsson och delar av hennes 

stab och tjänstemän på utbildningsdepartementet för att diskutera 

pedagogisk utveckling i högskolan. 

 27/5: Johan deltog i UKÄ:s insynsråds möte.  
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8. SFS organisation 

 

SFS förtroendevalda 2015/2016.  

 

Presidiet  

Caroline Sundberg, ordförande (Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet) 

Johan Alvfors, vice ordförande (Tekniska högskolans studentkår) 

 

Presidiet valde i år att göra en förtydligad ansvarsfördelning som också 

kommunicerades till kansli och medlemskårer. Hela ansvarsfördelningen finns 

att läsa i O60-1/1516. Ordförande hade huvudansvaret i frågor om 

förutsättningar för studier, för internationella frågor och kansliets utveckling. 

Vice ordförande hade huvudansvar för frågor om akademins och utbildningens 

förutsättningar, forskning och vissa frågor om ekonomisk utveckling. Utifrån 

erfarenheter av föregående verksamhetsår eftersträvades en bättre samordning 

på områden som inte tydligt gick att koppla till en enskild presidials profil.  

 

Styrelsen 

Charlotta Tjärdahl (Studentkåren Malmö) 

Daniel Brandt (Göta studentkår) 

Elin Melander (Stockholms universitets studentkår) 

Isak Utsi (Luleå studentkår) 

Johan Borre (Örebro studentkår) 

Lena Möller (SöderS) 

Lisa Knutsen (Karlstad studentkår) 

Malin Fredén Axelsson (Corpus Medicum) 

Petronella Rundwall (Halmstad studentkår) (entledigad på egen begäran 9 

februari 2016) 

Rick Ursberg (Karlstad studentkår) (entledigad på egen begäran 9 februari 

2016) 

Samuel Sörensson (Blekinge studentkår) 

Sebastian Persson (Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet) 

Ulrica Lundström (Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet) 

 

Styrelsen har träffats i 14 möten under året varav fyra distansmöten. Därtill 

har styrelsen fattat ett fåtal per capsulambeslut som verksamhetsrevisorerna 

administrerat. Precis som föregående år har styrelsen primärt haft helgmöten 

vid SFS kansli i Stockholm. Under året har försök gjorts att utveckla och 
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renodla arbetssätten genom att förlägga själva styrelsemötet till fredagen, för 

att sedan ha arbetsmöten under helgen. Försök att avlasta presidiet från 

mötesledande uppgifter gjordes, dock med begränsad framgång på grund av 

situationen på kansliet.  

Styrelsens protokoll har diarieförts enligt SFS rutiner och tillgängliggjorts för 

medlemskårerna via TeamEngine. Vid styrelsens elfte styrelsemöte i samband 

med SFS fullmäktige 2016 fördes protokoll av en anställd på SFS kansli som 

senare lämnade sin tjänst utan att ha färdigställt protokollet. Tyvärr har 

styrelsen inte kunnat återskapa några anteckningar från mötet. Mötet innehöll 

tre beslutspunkter, där styrelsen beslutade om principer för vilka kårer som 

kan bli antagna till projektet Bästa Festen, och fattade beslut om de mötes- och 

inkluderingsfunktionärer som senare valdes av SFS fullmäktige. 

Huvudsakligen var dock mötet ett diskussionsmöte, där styrelsen diskuterade 

sina prioriteringar och sitt agerande under fullmäktigemötet. 

Styrelsens första period ägnades åt att diskutera styrelsens roll och 

delegationer. Styrelsen utsåg tidigt ett stort antal arbetsgrupper med 

varierande funktioner, dels knutna till särskilda projekt, dels grupper för 

politikutveckling och dels med organisatorisk/formmässig funktion. Under 

vinter och tidig vår arbetade styrelsen intensivt med att förbereda SFS 

fullmäktige och gruppen blev allt mer sammansvetsad. Delar av styrelsen 

deltog i introduktionen av sina efterträdare i juni 2016.  

Under året begärde två styrelseledamöter entledigande från sina uppdrag av 

personliga skäl. Eftersom fullmäktige inte utsett någon ersättare fortsatte 

styrelsen arbeta med 13 ledamöter.  

 

KOMIT - SFS internationella kommitté 

Caroline Sundberg (ordförande SFS) 

Sandra Schriefer (Göta studentkår) 

Jakob Allanson (Linnéstudenterna) 

André Beinö (Stockholms universitets studentkår) 

 

Doktorandkommitté  

Ulrica Lundström, ordförande (Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet) 

Maria Ekström (Tekniska högskolans studentkår) 

Björn Zimmer (Linnéstudenterna) 

Gustav Sporrong (Stockholms universitets studentkår) 

Kristian Nilsson (Blekinge studentkår) 

Fahd Omair Zaffar (Chalmers studentkår) 

 

Valberedningen  
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John Edström (Göta studentkår) 

Rebecca Grebestam (Uppsala studentkår) 

Linn Raninen (Umeå naturvetar- och teknologkår) 

Pontus Eliasson (Chalmers studentkår) 

Felix Blanke (LundaEkonomerna) 

Elisabeth Johansson Hallin (Luleå studentkår) 

Sofie Eriksson (Halmstad studentkår) 

 

Ersättare 

1. Aiat Almansour (Studentkåren Skövde) 

2. Sven Mikael Nyström (Luleå studentkår) 

3. Leo Pierini (Uppsala studentkår) 

 

Verksamhetsrevisorer  

Kajsa Sköld (Studentkåren vid Högskolan Väst) 

Tobias Olausson (Göta studentkår) 

 

Auktoriserad revisor 

Martin Hammare 

 

SFS studeranderepresentanter  

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. Representanterna utses av presidiet 

efter kansliets beredning och rapporterar till presidiet. Nyval innebär att 

presidiet tillsatt en ny person på uppdraget eller att uppdraget är nytt. 

Nyförordnande betyder att den tidigare representanten har fått förlängt 

mandat. 

 

CSN:s insynsråd: Alina Semiletova (nyval) 

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR: Agnes Fockström Haubitz 

(nyförordnande), Uma Thongkaew (nyval), Isak Tellström (ersättare, nyval), 

Gabriella Gecer Danho (ersättare, nyval) 

Forum för internationalisering: Patrik Henriksson, Åsa Hansson (nyval) 

Hanaholmen: Daniel Svedbjörk (nyval) 

Högskolans avskiljandenämnd (HAN): Micaela Kedhammar, Caisa Lycken 

(ersättare) (mandat fortsätter) 
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Include, Nationell grupp för breddad rekrytering, styrelseledamöter: Caroline 

Sundberg, Elin Melander (nyval) 

Ladokkonsortiets styrelse: Fredrik Pettersson, Anders Lundgren 

(omförordnande) 

Ladok3 projektgrupp: Erik Lindström (mandat fortsätter) 

Ladokkonsortiets styrelses styrgrupp: Jon Widén (mandat fortsätter) 

Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer: Johan Alvfors 

(nyval), Johan Wester (ersättare, nyval) 

Skolverkets referensgrupp för prognos över behovet av olika lärarkategorier: 

Veine Haglund (mandat fortsätter) 

SUHF:s arbetsgrupp om lärosätenas arbete med nyanlända: Johan Gärdebo 

(nyval) 

SUHF expertgrupp för studieadministrativa frågor: Amanda Söderberg (nyval) 

SUHF:s expertgrupp för kvalitet: Johan Alvfors (nyval) 

SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor: Caroline Sundberg (nyval) 

SUHF:s migrationsgrupp: Marisol Pérez O'Connor (nyval) 

SUNET:s kommitté: David Höjenberg, Fanny Lyrfors (mandat fortsätter) 

UHR:s projektgrupp inom ramen för Bolognaprocessen: Patrik Henriksson 

(nyval), Caroline Sundberg (nyval) 

UHR:s styrelse: Caroline Sundberg (nyval), Martina Johansson (nyval) 

UHR:s tillträdesråd: Arvid Hanell (nyval), Amanda Söderberg (nyval) 

UKÄ:s insynsråd: Johan Alvfors (nyval), Karin Boson (nyval) 

UKÄ:s referensgrupp för nationellt kvalitetssäkringssystem: Johan Alvfors, 

Simon Berg, Fredrik Hylerstedt (mandat fortsätter) 

UHR:s referensgrupp för Studera.nu: Ehsan Yasari (nyval) 

UKÄ:s upptaktsmöte för utvärdering av övningsskoleverksamhet: Anja Enerud 

(nyval), Sofia Olukemi Nordling (nyval) 

Utbildningsdepartementets utredning Ett öppnare och enklare system för 

tillträde till högskoleutbildning på grundnivå: Daniel Brandt (nyval) 

Överklagandenämnden för högskolan: Malin Henriksson (mandat fortsätter) 

Överklagandenämnden för studiestöd: Johan Borre (omförordnande), Pontus 

Paananen Andersson (nyval) 

Komit: Caroline Sundberg (nyval), André Beinö (nyval), Jakob Allanson 

(omförordnande), Sandra Schriefer (omförordnande) 

 

Av de representantsplatser som tillsattes eller omförordnades under 

verksamhetsåret var 20 kvinnor och 16 män. 
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SFS kansli 2015/2016 

 

  

 

 

 

 

 

 

Medlemskårer 2015/2016 

Blekinge Studentkår 

Consensus - Medicinska Fakultetens Studentkår 

Corpus Medicum 

Chalmers Studentkår 

Dalarnas Studentkår 

Dans- och cirkushögskolans Studentkår 

Ericastiftelsens studentkår i Stockholm 

Kanslichef Annika L Nieminen 

Utredare 1 Tove Ahlsten 

Utredare 2 Simon Berg 

Pressekreterare 

(När pressekreteraren slutade under 

vintern 2016, gjordes tjänsten om. 

Tjänsterna pressekreterare och 

kommunikationsansvarig sammanfördes 

till en tjänst, press- och 

kommunikationsansvarig.) 

Clara Berglund 

Sofia Bergström 

Kommunikationsansvarig 

(När kommunikationsansvarig slutade 

under vintern 2016, gjordes tjänsten om. 

Tjänsterna pressekreterare och 

kommunikationsansvarig sammanfördes 

till en tjänst, press- och 

kommunikationsansvarig. På så sätt 

skapades ett utrymme för att inrätta en 

ny tjänst som organisationssekreterare) 

Anna Wallgren 

Moa Björnemalm 

Medlemsaktiviteter 

(När ansvarig för medlemsaktiviteter 

slutade under hösten 2015, gjordes 

tjänsten om till en projektledartjänst - 

projektledare för event.) 

Mattias 

Kristoffersson 

Nike Hansen 

Projektledare Bästa festen Kristina Hållén 

Projektmedarbetare Bästa festen Anna B Nilsson 
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Försvarshögskolans studentkår 

Gefle studentkår 

Gotlands Studentkår Rindi 

Göta Studentkår 

Halmstad studentkår 

Hippologernas Akademiska Studentkår 

Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds Universitet 

Gymnastik- och idrottshögskolans Studentkår 

Jönköpings Studentkår 

Karlstad Studentkår 

Konstkåren 

Kungliga Musikhögskolans Studentkår 

Linnéstudenterna 

Luleå studentkår 

Lunds Doktorandkår 

Lunds Naturvetarkår 

Lundaekonomerna 

Mälardalens studentkår 

Naprapathögskolans Studentkår 

Operahögskolans Studentkår 

Sahlgrenska akademins studentkår 

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet 

Skandinaviska Kiropraktorhögskolans Studentkår (Chiro) 

SSAS Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm 

Stockholms dramatiska högskolas studentkår 

Stockholms universitets studentkår 

Studentkåren DISK 

Stk vid Teologiska Högskolan i Sthlm, STHS 

Studentkåren i Borås 

Studentkåren i Skövde 

Studentkåren i Östersund 

Studentkåren Malmö 

Studentkåren vid Filosofiska Fakulteten, StuFF 

Studentkåren vid Högskolan Väst 
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Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten Malmö 

SöderS 

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, TLTH 

Tekniska högskolans studentkår, THS 

Ultuna Studentkår 

Umeå naturvetar- och teknologkår 

Umeå Studentkår - blev upptagen som medlem under SFSFUM 2015 

Uppsala Studentkår 

Veterinärmedicinska föreningen 

Örebro Studentkår 

Odontologiska studentkåren i Malmö - blev upptagen som medlem under 

SFSFUM 2015 

 

Styrdokument 

Under året har inga större ändringar i styrdokument gjorts, förutom de 

politiska program som beslutades på SFS fullmäktige. Därutöver reviderades 

styrelsens arbetsordning på styrelsemötet 21-23 augusti 2015. Styrelsens 

delegationsordning revideras på styrelsemötet 2-4 oktober.  

 

 

 

 

 


