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1. Förord  

 

Styrelsen vill rikta ett stort tack till hela studentrörelsen för allt 

hårt arbete som har gjorts tillsammans under året. Det har varit 

ett lärorikt och utmanande år och vi ser fram emot att fortsätta 

arbeta i en positiv riktning för Sveriges studenter.  

 

Styrelsen 18/19 
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2. SFS organisation 

 

2.1 Styrelse 

Jacob Adamowicz, ordförande 

Daniel Lindblom, vice ordförande 

Ellinor Alvesson 

Johannes Henriksson 

Linus Theorell  

Matilda Strömberg 

Micaela Janatuinen 

Oskar M Wiik  

Patrik Henriksson, 1:a ersättare med i styrelsen från och med SFSFUM 

2018 

Simon Edström 

Sofia Löfberg  

 

2.3 Doktorandkommitté, SFS DK 

Tage Mohammadat, ordförande, vald av DK på delegation av SFSFUM 

Lari-Valtteri Suhonen 

Richard Croneberg 

Paul Borenberg 

Sebastian Pfaff 

Sharmin Ahmed 
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2.4 SFS internationella kommitté, Komit 

Daniel Lindblom 

Charlotta Tjärdahl, entledigad styrelsemötet 1 mars 

Felicia Rhedin 

Linn Svärd, från och med 11 april  

Matilda Ninasdotter Holmström  

 

2.5 SFS kvalitetskommitté, SQC 

Jacob Adamowicz 

Johanna Laussen 

Max Stenberg 

Simon Edström 

 

2.6 Valberedning 

Elisabet Lövkvist 

Erica Anderzén 

Felix Breitholtz 

Patrik Gustafsson, entledigad styrelsemötet 14 december 

Sebastian Remvig 

Sissela Sjöberg, entledigad styrelsemötet 11 april  

Tom Edoff, entledigad styrelsemötet 14 december 

 

2.7 Verksamhetsrevisorer 

Anton Jägare, från och med 11 april  

Johan Wester, entledigad styrelsemötet 11 april 

Linn Lama Davidsson 
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2.8 Auktoriserad revisor 

Martin Hammare, Sonera revision 

 

2.9 Studentrepresentanter 

Uppdrag: Namn: Mandatperiod: 

CSN:s insynsråd Alina Semiletova 2016-01-01 - 2018-

12-31 

-- " -- 

 Anna Ruus 

 2019-01-01 -    2021-

12-31 

Folkhögskolornas 

studeranderättsliga råd, 

FSR (ordinarie) 

Agnes Fockström 

Haubitz 

2016-01-01 - 2018-

12-31 

-- " -- Uma Thongkaew 2016-01-01 - 2018-

12-31 

Folkhögskolornas 

studeranderättsliga råd, 

FSR (ersättare) 

Isak Tellström 2016-01-01 - 2018-

12-31 

-- " -- Gabriella Gecer 

Danho 

2016-01-01 - 2018-

12-31 

UHR, Forum för 

internationalisering 

Linn Svärd 2017-06-01 - 2019-

12-31 

-- " -- Vakant  

Högskolans 

avskiljandenämnd: HAN 

Anton Jägare 2018-01-01 - 2020-

12-31 

Ersättare HAN Leonard Ziegel 2018-01-01 - 2020-

12-31 
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INCLUDEs styrelse, ej stud 

rep utan ledamot 

Sofie Larsson 2019-01-01 - 2020-

12-31 

-- " -- 

 Olle Jilkén 

 2019-01-01 -     

2020-12-31 

Ladokkonsortiets styrelse  Anders Lundgren 2016-07-01 - 2018-

06-30 

-- " -- Vakant  

Rådet för den nationella 

referensramen för 

kvalifikationer 

Vakant 2019-01-01 - 2021-

12-31 

-- " -- Vakant 2019-01-01 - 2021-

12-31 

-- " -- Johan Alvfors 2016-01-01 - 2018-

12-31 

-- " -- Johan Wester 2016-01-01 - 2018-

12-31 

 

Skolverkets råd för de 

högskoleförberedande 

programmen  Sofie Larsson 

2019-01-01 - 2021-

12-31 

SOU: Åtgärder för att 

förhindra fusk vid 

högskoleprovet  Kave Noori 

2018-10-01 - 2019-

12-31 

SUHF:s arbetsgrupp om 

lärarutbildning 

Elisabet Lövkvist 2018-06-04 - 2019-

12-31 

SUHF:s arbetsgrupp för 

flyktingfrågor 

Vakant 2019-01-01 

-- " -- Ahmed Cherif 2018-01-11 - 2018-

12-31 
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SUHF:s arbetsgrupp om 

examensordningen 

Jacob Adamowicz 2019-01-01 - 2020-

03-15 

SUHF:s arbetsgrupp för 

högskolepedagogik 

Vakant 2019-01-01 - 2019-

06-30 

SUHF:s expertgrupp för 

studieadministrativa frågor 

Elisabet Lövkvist 2018-01-30 - 2019-

12-31 

SUHF:s expertgrupp för 

kvalitetsfrågor 

Simon Edström 2018-01-01-2019-

12-31 

SUHF:s expertgrupp för 

internationaliseringsfrågor 

Linn Svärd 2018-05-07 - 2019-

12-31 

SUHF:s expertgrupp för 

samverkan 

Jacob Adamowicz 2017-05-01 - 2019-

06-30 

SUNET:s kommitté Jacob Adamowicz 2019-01-01 - 2020-

12-31 

-- " -- Joakim Byvik 2019-01-01 - 2020-

12-31 

-- " -- David Höjenberg 2016-01-01 - 2018-

12-31 

-- " -- Fanny Lyrfors 2016-01-01 - 2018-

12-31 

UHR:s referensgrupp för projektet 

Goda exempel för att motverka 

diskriminering och öka 

tillgänglighet för studenter med 

funktionsnedsättning 

  Linnea Brisling 

2019-01-10 - 2019-

06-30 

-- " -- 

 Malin Dahlström 

2019-01-10 - 2019-

06-30 

UHR:s styrelse Matilda Strömberg 2019-01-01 - 2021-

12-31 
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-- " -- Daniel Lindblom 2019-01-01 - 2021-

12-31 

-- " -- Jacob Adamowicz 2017-07-01 - 2018-

12-31 

-- " -- Martina Johansson 2016-01-01 - 2018-

12-31 

UHR:s tillträdesråd Daniel Frisén 2017-07-01 - 2020-

06-30 

-- " -- Vakant  

UKÄ:s insynsråd 

 Anton Jägare 

2019-01-01 - 2021-

12-31 

-- " -- 

 Karin Bohman 

2019-01-01 - 2021-

12-31 

-- " -- Johan Alvfors 2016-01-01 - 2018-

12-31 

-- " -- Karin Boson 2016-01-01 - 2018-

12-31 

UKÄ:s referensgrupp för 

nationellt 

kvalitetssäkringssystem 

Jacob Adamowicz 2018-07-01 - 2018-

06-30 

-- " -- Dan Li 2017-02-01 - 2018-

12-31 

-- " -- Simon Edström 2017-02-01 - 2020-

12-31 

-- " -- Vakant 2019-01-01 - 2020-

12-31 

UKÄ:s referensgrupp för 

rättsäker examination  Alexander Persson 

2019-01-01 - 2019-

06-30 

Överklagandenämnden för Johan Wester 2018-01-01 - 2020-
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högskolan (ÖHN) 12-31 

Överklagandenämnden för 

studiestöd 

Sebastian 

Hasselström 

2017-11-14 - 2019-

06-30 

-- " -- Tom Edoff 2016-07-01 - 2019-

06-30 

Överklagandenämnden för 

studiestöd, ersättare 

Charlotta Tjärdahl 2016-07-01 - 2019-

06-30 

UHR:s referensgrupp i 

uppdraget om sexuella 

trakasserier 

Jacob Adamowicz 2018-02-01 - 2018-

07-01 

-- " -- Daniel Lindblom 2018-07-02 - 2018-

12-31 

 

Avslutade under året 

Uppdrag: Namn: Mandatperiod: 

Regeringens kommitté för 

utredning om ökad 

internationalisering av 

universitet och högskolor 

Patrik Henriksson 2017-02-01 - 2018-

10-31 
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2.10 Kansli 

Annika Lindblad Nieminen, Kanslichef - Fram till och med februari 

Isa Alvbåge, Projektanställning Bostadsrapporten - Augusti 

Lisa Skoog, Press- och Kommunikationsansvarig - Fram till och med 

januari 

Susanne Hellquist, Organisationssekreterare  

Sebastian Lagunas Rosén, Politisk sekreterare  

Ylva Lidin, Press- och Kommunikationsansvarig - Vikariat från februari 

 

2.11 Medlemskårer 

Blekinge Studentkår 

Consensus - Medicinska fakultetens studentkår 

Corpus Medicum 

Chalmers Studentkår 

Dalarnas Studentkår 

Dans- och cirkushögskolans Studentkår 

Ericastiftelsens studentkår i Stockholm 

Försvarshögskolans studentkår 

Gefle studentkår (utträde ur SFS beviljat fullmäktige 2019) 

Gotlands Studentkår Rindi 

Göta Studentkår 

Gymnastik- och idrottshögskolans Studentkår 

Halmstad studentkår 

Hippologernas Akademiska Studentkår 

Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds Universitet 

Jönköpings Studentkår 

Karlstad Studentkår 

Konstkåren vid Göteborgs universitet (utträde ur SFS beviljat fullmäktige 

2019) 

Kristianstads Studentkår 

Kungliga Musikhögskolans Studentkår 

Linnéstudenterna 

Luleå studentkår 
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Lunds Doktorandkår 

Lunds Naturvetarkår 

Lundaekonomerna (utträde ur SFS beviljat fullmäktige 2019) 

Naprapathögskolans Studentkår 

Odontologiska studentkåren i Malmö 

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 

Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten malmö (uteslutna ur SFS av 

fullmäktige 2019) 

SöderS - Södertörns högskolas studentkår 

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, TLTH 

Tekniska högskolans studentkår, THS 

Ultuna Studentkår 

Umeå naturvetar- och teknologkår 

Umeå Studentkår 

Uppsala teknolog- och naturvetarkår 

Uppsala Studentkår 

Veterinärmedicinska föreningen 

Örebro Studentkår 
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2.12 Styrdokument 

Följande styrdokument reviderades vid följande tillfällen: 

Styrelsemötet 14-16 september  

Styrelseprotokoll, dnr:  O440-5/1819 

● Arbetsordning för SFS styrelse  

● Arbetsordning för SFS kommitté för internationella frågor, Komit 

● Arbetsordning för SFS kvalitetskommité, SQC 

● Policy för SFS heltidsarvoderade presidium  

● Policy för remisser  

● Policy för resor 

● Policy för hantering av personuppgifter 

● Styrelsens delegationer  

 

Fullmäktige 2019 

Fullmäktigeprotokoll, dnr: O413-2/1819 

● SFS principprogram  

● SFS Stadga  

● SFS ställningstagande: En öppen och jämlik högskola för alla  

● SFS Fullmäktiges Arbetsordning  
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3. Yttre och inre faktorer att förhålla sig till 

3.1 Omvärlden 

SFS behöver inte bara förhålla sig till de beslut som tas av fullmäktige, 

utan delar av verksamheten handlar även om att hantera allt som uppstår 

under årets gång. Här nedan följer ett urval av händelser som påverkat 

organisationens arbete, men som inte var med i SFS verksamhet 18/19.  

3.1.1 Val 2018 

Till detta verksamhetsår lägger vi även till allmänna val till händelserna. 

Det går att konstatera att valrörelsen 2018 inte i den utsträckning som 

SFS skulle önska kom att handla om högre utbildning och studentnära 

frågor. SFS kommunicerade via Facebook och sin blogg hur studenterna 

skulle vilja se att politiken tog sig an de frågor som studenterna anser 

viktiga.  

Efter valrörelsen kom Sverige att präglas av en historisk turbulent politisk 

period då valresultatet ledde till en viss problematik i bildandet av en 

regering. Detta påverkade SFS arbete på många sätt. De statliga 

utredningar som pågick under perioden fick ett oklarare politiskt landskap 

att förhålla sig till.  Det tydligaste exemplet är Styr- och 

resursutredningen (STRUT) som presenterade sitt slutbetänkande ca två 

månader senare än planerat på grund av regeringsbildningen. Efter nyår 

bildades en regering och Matilda Ernkrans (S) tog över som ansvarigt 

statsråd efter Helene Hellmark Knutsson (S). Utbildningsdepartementet 

fick efter regeringsbildningen en annan struktur. Innan 

regeringsbildningen fanns det tre statsråd, utbildningsminister, gymnasie- 

och kunskapslyftsminister och minister för högre utbildning och forskning. 

Efter regeringsbildningen fanns enbart utbildningsminister och minister 

för högre utbildning och forskning kvar. Den största skillnaden som detta 

medförde i SFS politiska arbete var att de frågor som tidigare funnits i 

Gymnasie- och kunskapslyftsministern  portfölj gällande studiestödsfrågor 

nu flyttades till minister för högre utbildning och forskning.  
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Eftersom regeringen inte var politisk under den utdragna 

regeringsbildningen kunde SFS inte boka möten med regeringen i samma 

utsträckning som vanligt. Faktumet att det inte fanns en regering under 

hösten påverkade även statens budgetprocess och SFS arbete kring den. 

Övergångsregeringen hade även effekt på riksdagsledamöternas arbete. 

För SFS var detta positivt då riksdagsledamöterna i större utsträckning 

kunde träffa externa parter. SFS nyttjade perioden för att möta nya och 

gamla riksdagsledamöter, samt höll en presentation för hela 

utbildningsutskottet.  

3.1.2 Statliga utredningar, myndighetsuppdrag, arbets- och 

referensgrupper 

Nedan följer några utredningar, arbetsgrupper, myndighetsuppdrag och 

referensgrupper som påverkade SFS arbete under verksamhetsåret.  

Under verksamhetsåret tillsatte regeringen en utredning (SOU 2018:07) 

för att se över åtgärder för att förhindra fusk vid högskoleprovet. SFS hade 

en studentrepresentant i utredningens referensgrupp men diskussionen 

kring fusk på högskoleprovet skedde även i andra forum än själva 

utredningen.  

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fick under hösten 2018 ett 

myndighetsuppdrag att kartlägga lärosätenas arbete med pedagogisk 

utveckling. Myndighetsuppdraget var starkt kopplat till SFS tidigare 

arbete med pedagogik, som varit en del av verksamhetsplaneringen flera 

år under 2010-talet. SFS deltog aktivt i UKÄ:s arbete, bland annat på 

konferenser och möten med myndigheten.  

Utbildningsdepartementets referensgrupp för Bologna FollowUp Group 

(BFUG) har träffats löpande under året för att kunna förankra Sveriges 

åsikter. SFS diskuterade löpande tillsammans med andra aktörer de 

frågor som uppstått. SFS samordnade dessutom, i den utsträckning det 

var möjligt, arbetet med European Students’ Union (ESU) för att kunna 

bedriva politik på flera fronter.  

Bland SUHF:s arbetsgrupper kan tre lyftas som påverkat SFS arbete mer 

än andra under året. Samverkansgruppen tog fram en rapport om hur 

lärosätena såg på samverkan, examensordningsgruppen påbörjade arbetet 
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med att hitta alternativ till dagens examensordning och arbetsgruppen för 

kvalitetsfrågor fortsatte sitt arbete med att diskutera UKÄ:s 

kvalitetssäkringssystem.  

Internationaliseringsutredningen (SOU 2017:02) avslutade sitt uppdrag 

under 2018 och presenterade sitt slutbetänkande gällande ökad 

attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige, vilket behandlar bland 

annat översyn av studieavgifter och studentinflytande. Utredningen 

kommenteras mer i 4.3.2, då det ingick i en av styrelsens målbilder. 

Under året hade SFS även kontakt med den statliga utredningen (SOU 

2019:4) som hade i uppdrag att lägga förslag om hur yrkes- och 

studievägledningen kan utvecklas.  

3.1.3 Internationellt  

SFS får hela tiden ett internationellt perspektiv i verksamheten 

genom att en presidial har internationellt ansvar och leder den 

internationella kommittén Komit. Den svenska 

utbildningspolitiken kopplas på så sätt ihop med det som sker i 

Europa och övriga världen. Under verksamhetsåret var det en del 

politiska frågor på hemmaplan i Sverige som kom att ha tydligt 

internationellt perspektiv och fick även därmed uppmärksamhet 

utanför landets gränser. Exempel på detta är 

Internationaliseringsutredningens slutbetänkande och frågan om 

studieavgifter för studenter. SFS arbetade med frågorna inom 

ramen för ambitionen om gränslös kunskap i SFS verksamhet 

18/19 och sen fick frågan fart efter ett reportage från Sveriges radio 

med namn “Studiefällan Sverige”1.  

3.1.4 Sexuella trakasserier inom högskolan 

Under 2017 uppmärksammades sexuella trakasserier och 

maktstrukturer genom rörelsen #metoo. Problemen 

uppmärksammades även inom högskolan och satte igång flera 

projekt både lokalt och nationellt.  

                                                
1 https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1089742?programid=1300 

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1089742?programid=1300
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SFS följde både regeringens och andra aktörers arbete med 

frågorna under verksamhetsåret och deltog aktivt både i 

referensgrupper och paneler.  

 

3.2 Organisationens inre värld 

Verksamhetsåret var det första året där styrelsen bestod av 11 

personer istället för tidigare femton. Året innan hade även 

kansliets storlek minskat. Båda förändringarna skedde till följd av 

den ekonomiska ram och beslut om ändring i stadgan som togs på 

SFSFUM 2017. Storleken på organisationen hade en betydande 

påverkan på hur mycket som kunde genomföras under 

verksamhetsåret. 

3.2.1 Personal 

Runt årsskiftet beslutade två personer inom kansliet att gå vidare till 

andra jobb. Detta ledde till ett behov av nyrekrytering. Med anledning av 

de vakanta tjänsterna påbörjades en diskussion inom kansliet och 

styrelsen om vilka tjänster som behövdes mest. Arbetet med eventuella 

nya tjänster pågick under våren och det beslutades att de nya tjänsterna 

skulle utlysas så de kunde rekryteras till starten av nästkommande 

verksamhetsår.  

Beslutet om att rekrytera fasta tjänster först till nästa verksamhetsår 

skapade ett behov av vikarier under vårterminen. Efter samtal mellan 

presidiet och kansliet beslutades att det enbart skulle rekryteras vikarie 

för tjänsten press- och kommunikationsansvarig under vårterminen. Med 

anledning av beslutet gick ordförande in och tog ansvar för vissa områden 

som kanslichefen tidigare ansvarat för.  

Både rekryteringarna och det faktum att SFS kansli inte var fullt 

bemannat under hela året påverkade förmågan att arbeta på förväntad 

och planerad nivå.  
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3.2.2 Ekonomi 

SFS har sedan kårobligatoriet avskaffande arbetat med sin 

ekonomi för att anpassa sig till de nya förutsättningarna. SFS gick 

under verksamhetsåret med ett relativt stort positivt resultat (se 

årsredovisningen för detaljerade siffror).  

Resultatet beror bland annat på att kansliet inte varit fullt 

bemannat (se 3.2.2 Personal), budgetering enligt 

försiktighetsprincipen och att de budgeterade kostnaderna för en 

ny IT-miljö inte uppkom.  

SFS kostnader bör även ses över ett längre perspektiv. Många 

kostnader varierar över år beroende på olika faktorer. Ett sådant 

exempel är att kostnader kopplade till resor beror på mängden 

personer som reser och vart resan går.   

En ideell organisation som finansieras med anslag från staten och 

medlemsavgifter bör ha resultat som är närmare noll. SFS har 

dock under flera år tidigare haft negativa resultat och inte fullt ut 

följt upp ekonomin. Verksamhetsåret 19/20 har mer utförliga 

uppföljningar av ekonomin gjorts och SFS ekonomi bör på sikt vara 

stabil och ändamålsanpassad.  

3.2.3 Styrelsens arbetssätt 

SFS styrelse har sett över sin egen internstruktur och arbetssätt i 

syfte att effektivisera det arbete och den påverkan organisationen 

gör. Formerna för arbetet varierar alltid från år till år i en 

organisation med förtroendevalda, men flera arbetsgrupper och 

arbetssätt har varit liknande genom åren. 

Styrelsens kontakt med medlemskårerna ses traditionellt över 

redan under överlämningen när styrelsen diskuterar hur 

kommunikationen kan bli ännu bättre. Tidigare år har SFS 

styrelse arbetat med kontaktpersoner för medlemskårerna, men 

styrelsen valde att ha en kårkontaktssamordnare som samlade in 

frågor från medlemskårerna och kunde delegera till bäst lämpad, i 

syfte att ge medlemskårerna en tydlig väg in till SFS styrelse. 
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Arbetet med SFSFUM och medlemsmöten har traditionellt legat 

under FUM- och medlemsmötesgruppen. Under verksamhetsåret 

17/18 lades större ansvar på styrelsen att organisera SFSFUM, och 

styrelsen beslutade därför att separera gruppen till två separata 

arbetsgrupper. Detta har underlättat arbetet och kunnat ge den tid 

och fokus som respektive möte har behövt.  

 

4. SFS politiska prioriteringar 

Här nedan följer beskrivning av SFS verksamhet 18/19 utifrån av 

fullmäktige och styrelsen satta mål för verksamhetsåret.    

4.1 Fokusfrågor 

Fullmäktige 2016 valde Resurser till högre utbildning som treårig 

fokusfråga. Det var den första i den nya treåriga strukturen. Fokusfrågans 

första år skulle främst ägnas åt politisk konkretisering och internt arbete, 

medan de följande två verksamhetsåren skulle vara mer inriktade mot det 

externa påverkansarbetet. Detta skulle innebära att fokusfrågan genom 

fokusfrågecykeln skulle sammanfalla med det mer övergripande 

opinionsbildandet inför riksdagsvalet 2018.  
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Under verksamhetsåret 18/19 arbetade alltså SFS med fokusfrågan 

Resurser till högre utbildning under dess sista år. Fullmäktige 2018 valde 

Studenter psykosociala hälsa och arbetsmiljö som fokusfråga för perioden 

2018 till 2021. Under verksamhetsåret 18/19 hade arbetet med den nya 

fokusfrågan främst internt fokus.  

 

4.1.1 Fokusfråga Resurser till högre utbildning 

De politiska ambitioner som slogs fast av fullmäktige 2016 för fokusfrågan 

Resurser till högre utbildning var: 

Skapa en bred opinion 

SFS ska arbeta för en bredare opinion inom frågan, och gemensamt 

med andra aktörer lyfta upp och diskutera högskolans resursbrist 

och dess tänkbara lösningar. Genom att informera om den 

resursbrist och resursurholkning som sker inom den högre 

utbildningen samt om hur systemet kring resurstilldelning frångås 

och uppluckras så ska SFS verka för en ökad samhällelig förståelse 

för vikten av ett kvalitativt resurstilldelningssystem. 

Reform av resurstilldelningssystemet 

SFS ska arbeta för att det omgående tillsätts en utredning för att få 

till stånd ett system för resurstilldelning som möjliggör kvalitativ 

högre utbildning inom alla utbildningsområden.  

Studenters lärande i centrum – inte genomströmning 

SFS ska arbeta för att ersättningsbeloppen inte ska baseras på 

helårsprestationer utan ska vara baserade på studentens 

deltagande.  

Stoppa urholkningen av resurser till högre utbildning  

SFS ska arbeta för att reformera systemet för uppräkning av per  

capitatilldelningen så att lärosätena som kvalitetsdrivande 

utbildningsinstitutioner får ersättningar som motsvarar de faktiska 

kostnaderna och inte drabbas av besparingsinsatser likt exempelvis 

produktivitetskravet.  
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Arbetet under verksamhetsåret 

SFS arbete med resurser till högre utbildning var inne på sitt tredje och 

sista år under verksamhetsåret 18/19. Stort fokus lades på att fortsätta 

det arbete som påbörjats tidigare år och få till ett bra avslut på 

fokusfrågan. Det blev även ett delvis naturligt avslut på de tre åren då 

remissen till STRUT skulle skickas in under verksamhetsåret sista 

månad. Fokusfrågan hade även inverkan på SFS aktiviteter under året. 

Under båda medlemsmötena deltog representanter från STRUT och SFS 

seminarium under Almedalen 2018 handlade om effekterna för 

studenterna av ett nytt resurstilldelningssystem.  

Arbetet med att skapa en bred opinion  

SFS har varit en ledande röst i debatten kring högskolan och 

resurstilldelningen. Organisationen har uppmärksammat medlemmarnas 

åsikter i mötesrum, debattartiklar och paneler. Utifrån det arbete som 

startats tidigare år, fortsatte arbetet med att skapa bred opinion och både 

politiker och aktörer inom sektorn var väl medvetna om SFS åsikter när 

fokusfrågans tre år avslutades.  

Verksamhetsåret startade med att STRUT presenterade ett övergripande 

utkast på sina förslag under Almedalen. SFS lade stort fokus på att vara 

väl insatta i förslagen och aktivt delta i debatten under politikerveckan. 

Almedalen blev därför en utmärkt utgångspunkt att påbörja 

påverkansarbetet under året. Debatten utgick från STRUT:s förslag hela 

året och SFS var med från start.  

Den utdragna regeringsbildningen gjorde att tid frigjordes för många 

aktörer kopplade till sektorn, då de inte kunde arbeta med och mot 

regeringen i samma utsträckning som vanligt. Detta gjorde det möjligt att 

ha fler möten med både politiker och andra påverkansorganisationer. 

Mötena handlade både om att få veta vad andra tyckte om STRUT så SFS 

kunde positionera sig och att likrikta åsikterna till studenternas fördel. I 

de fall det gick att formalisera samarbeten gjordes även det. Detta ledde 

bland annat till gemensamma debattartiklar tillsammans med Sveriges 

universitetslärare och forskare (SULF). SFS har under året även haft 

möjlighet att presentera sina åsikter kring resurstilldelningssystemet 

direkt till ansvarig minister under rundabordssamtal och enskilda möten.  
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Arbetet med att reformera resurstilldelningssystemet 

Arbetet med fokusfrågan har under året i stor utsträckning kretsat kring 

STRUT. Under hösten hade SFS löpande kontakt med utredningen för att 

på så bra sätt som möjligt förbereda sig inför slutbetänkadet samt 

framföra SFS syn till utredarna. Utifrån den information som fanns om 

utredningens förslag fördes diskussioner internt inom SFS för att ha 

konkretiserade åsikter färdiga när utredningen lämnades över till 

ansvarig minister.  

Utredningen överlämnade sitt slutbetänkande under februari 2019 

(ändrat från slutet av 2018). Under våren arbetade SFS fram sitt 

remissvar utifrån tidigare debatt, inspel och åsiktsdokument. Eftersom 

utredningen hade ovanligt stor koppling till både verksamheten och SFS 

politik valde styrelsen att ta det slutgiltiga beslutet om remissvaret, något 

som annars inte är praxis.  

Arbetet med studenters lärande i centrum – inte genomströmning 

Det främsta målet med denna ambition var att arbeta för att 

helårsprestationerna inom resurstilldelningssystemet skulle tas bort. SFS 

har under hela perioden för fokusfrågan påvisat de problem som uppstår 

på grund av tilldelning via helårsprestationer samt visa på andra modeller 

som bättre sätter lärandet i centrum.  

I STRUT:s slutbetänkade föreslås att helårspresentationerna tas bort, i 

linje med SFS åsikter. Utredningen föreslår dessutom att det bör finnas 

basanslag för utbildning så förutsättningarna för att driva utbildning av 

hög kvalitet förbättras ytterligare.  

Arbetet med att stoppa urholkningen av resurser till högre 

utbildning  

Ett stort problem med resurstilldelningssystemet för högre utbildning är 

att staten vart år inte fullt ut kompenseras för kostnadsutvecklingen. 

Detta leder till att högskolan vart år har lite mindre pengar till utbildning. 

SFS har under hela perioden uppmärksammat de effekter denna styrning 

kan ha på kvaliteten.  

Under perioden har urholkningen kompenserats inom vissa 

utbildningsområden, men trots att flera aktörer tillsammans med SFS 
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påvisat problemen med urholkningen har ännu inga systematiska 

förändringar diskuterats bland politiker. En grundläggande utmaning är 

att produktivitetsavdraget är en del av hela budgetprocessen för staten.  

 

4.1.2 Fokusfråga Studenter psykosociala hälsa och arbetsmiljö 

De politiska ambitioner som slogs fast av fullmäktige 2018 för fokusfrågan 

Studenter psykosociala hälsa och arbetsmiljö: 

Alla studenter ska ha rätt till en miljö fri från 

kränkande särbehandling och diskriminering  

SFS ska verka för alla studenters och doktoranders rätt till 

en arbetsmiljö fri från trakasserier samt negativ 

särbehandling/ diskriminering och möjlighet till att påverka 

sin arbetsmiljö. Studenter och doktorander ska ha 

lagstadgad och tryggad rätt till en god psykosocial 

arbetsmiljö som är likställd med andra anställda. 

Lärosätena måste även arbeta mer med sitt 

arbetsmiljöansvar för studenter och implementera lösningar 

där det brister. 

Det ska finnas en systematisk uppföljning av brister i 

psykosocial arbetsmiljö  

Samhället ska ta sitt ansvar för att det finns fungerande 

strukturer för rapportering, uppföljning och åtgärder då 

brister i studenters och doktoranders psykosociala 

arbetsmiljö påträffas. SFS ska verka för att det ska finnas 

system för att i ett tidigt skede fånga upp, dokumentera och 

åtgärda brister i psykosocial arbetsmiljö. Utvärdering av 

dessa system ska ingå i UKÄ:s arbete med att 

kvalitetssäkra landets utbildningar. 

Det ska ske ett proaktivt arbete med psykosocial 

arbetsmiljö och stöd till studenter med psykisk 

ohälsa  

Lärosäten ska agera innan, under och efter en bristande 

eller undermålig psykosocial arbetsmiljö upptäcks. 
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Lärosäten och sjukvård ska agera i ett tidigt skede för att 

motverka och hantera studenters och doktoranders 

psykosociala ohälsa. SFS ska verka för att hälso- och 

sjukvård och student- samt företagshälsa ska vara väl 

rustad för att ta hand om de studenter eller doktorander 

som drabbats av eller riskerar drabbas av psykisk ohälsa. 

Nationell kartläggning av psykisk ohälsa  

SFS ska verka för att bredda den kunskap som finns över 

studenternas psykosociala hälsa nationellt. Detta genom att 

skapa opinion för att regeringen ska tillsätta en utredning 

som kartlägger studenters mående över lärosäten, regioner 

och kommuner. Idag har olika lärosäten på egna initiativ 

genomfört olika undersökningar för att se hur deras 

studenter mår. Det finns dock ingen nationell undersökning 

som ger en överblick på hur en vanlig student i Sverige mår. 

För att regering, kommun och lärosäten ska kunna arbeta 

proaktivt med frågan för att förebygga psykisk ohälsa bland 

studenter måste kunskapen om vilka faktorer som orsakar 

problemen breddas. Därför bör SFS arbeta för att en 

nationell utredning som kartlägger studenters psykiska 

hälsa genomförs. 

 

Arbetet under verksamhetsåret 

Under verksamhetsåret påbörjades arbetet med fokusfrågan 

rörande studenters psykosociala hälsa och arbetsmiljö vilket 

beslutades på SFSFUM 2018 i Gävle.  

Arbetet med denna fokusfråga var menat till att genomsyra hela 

styrelsens arbete under verksamhetsåret. På alla möten som 

presidiet deltog i fanns där en tydlig strategi att om möjligt föra in 

perspektivet om studenternas psykosociala hälsa och arbetsmiljö. 

Mer om individuella möten går att läsa om i delen om presidiets 

deltaganden.  

Arbetet med fokusfrågor är upplagt på så sätt att första året är av 

mer intern karaktär för att sedan övergå till att bli extern de två 
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kommande åren. Den interna karaktär på arbetet handlar om att 

undersöka vilka områden det behövs en kunskapshöjning inom. 

Det vill säga vad behöver SFS själv utveckla för förmågor för att 

tackla den nya fokusfrågan på bästa möjliga sätt. Detta går hand i 

hand med en orientering av vad omvärlden besitter för kunskap 

och prioriteringar.  

Arbetet inom den egna organisationen kom att fokusera på vilken 

åsiktsutveckling som behövdes. En inventering i hur andra aktörer 

tacklar liknande frågor gjordes samt hur och om SFS ska 

åsiktsutveckla på området. Vad är det som gäller och vad saknas, 

gällande lagar och förordning men även den roll som frågan hade i 

den aktuella samhällsdebatten. Detta inventeringsarbete lade 

grunden för den proposition som styrelsen sedan föreslog till 

fullmäktigemötet i Östersund 2019. Den propositionen hade precis 

som SFS arbete på frågan inriktat sig mer specifikt på den 

utvecklingspotential som finns inom arbetsmiljöfrågorna för 

studenter.  

Inom arbetet togs även en rapport fram om lärosätenas 

arbetsmiljöarbete. Målet var att få en överblick hur lagstiftningen 

såg ut, samt hur lärosätena uppfyllde kraven. I arbetet att ta fram 

rapporten togs stor hjälp av kårerna och förhoppningarna är att 

både processen och rapporten kan komma att bli användbar i både 

politisk påverkan och det löpande arbetsmiljöarbetet på lärosätena.  

Under hösten 2019 har UKÄ fått en regeringsuppdrag om att 

kartlägga studenthälsavården. I uppdraget nämns SFS som 

pådrivande i frågan. Centrala studiestödsnämnden (CSN) har för 

2020 dessutom fått i uppdrag att extra fokusera på studenters 

hälsa.  

4.2 Förutsättningar för högre utbildning 

4.2.1 Utbildningens användbarhet 

Ambition satt av fullmäktige 
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SFS ska i samhällsdebatt och påverkansarbete synliggöra och 

tydliggöra värdet av en användbar högre utbildning i motsats till 

en utbildning som endast gör människor anställningsbara. 

 

 

Styrelsens målbilder 

● SFS har genomfört aktiviteter utifrån SFS-rapporten om 

utbildningens användbarhet 

Arbetet under verksamhetsåret 

Under verksamhetsåret gång har det blivit tydligt att SFS spelar 

en viktigt roll i att driva synen att utbildning har ett värde i sig och 

inte som en produkt med det enda syftet att göra någon 

anställningsbar. Detta blev som allra tydligast i SFS relation till 

Styr- och resursutredningens arbete där SFS input kom att handla 

om en användbar utbildning.  

Därför har SFS lyft frågan under flera möten, i artiklar och 

debatter. Det blir vanligare och vanligare att fler oavsett politiskt 

färg pratar om kompetensförsörjning och hur vi kan 

säkerhetsställa behoven i framtidens arbetsmarknad. SFS anser 

såklart att den aspekten är otroligt viktig men vill inte att det sker 

på bekostnad av kvaliteten i högre utbildning.  SFS såg tidigt 

under verksamhetsåret en risk att denna fråga skulle röra sig 

otroligt fort i en riktning utan att alla perspektiv kom med. Därför 

diskuterades SFS rapport om användbarhet inte bara vid ett event 

utan vid flera, till exempel vid UKÄ:s konferens om 

högskolepedagogiskt utveckling.  

Ett projekt som tyvärr inte kunde slutföras var en antologi om 

kompetensförsörjning. Målet var att samla aktörer som ofta deltar 

i debatten kring högskolans roll för att möta arbetsmarknadens 

behov och låta dessa beskriva sin syn på frågan samlat på samma 

plats. Genom att samla många olika aktörer så skulle antologin 

visa på högskolans breda behov och samtidigt sätta SFS i fokus i 

debatten. Tyvärr fick SFS inte in tillräckligt många texter för att 



 

 

R1 

 

Handläggare: Styrelsen 18/19 Datum: 2020-01-14 Dnr: O47-1/1920 

27 

kunna publicera dessa, men förhoppningsvis kan de komma till 

användning ändå.  

 

4.2.2 UKÄ-granskningar 

Ambition satt av fullmäktige 

SFS ska under året delta aktivt i UKÄ:s arbete med 

kvalitetssäkring av forskning och högre utbildning genom arbete 

med studentrepresentanter, deltagande i utformandet av 

utvärderingssystemet samt vidareutveckling av åsikter kring hur 

forskning och utbildning bör utvärderas. 

Styrelsens målbilder 

● SFS ska ha en fungerande studentpool för det nationella 

kvalitetssäkringssystemet. 

● Studenters och doktoranders inflytande garanteras i UKÄ-

granskningarna genom stärkta förutsättningar för 

studentkårerna. 

Arbetet under verksamhetsåret 

Under verksamhetsåret fortsatte SFS sitt arbete med studentpoolen som 

påbörjats under föregående verksamhetsår. Målet var att få ett 

fungerande system för att garantera studentrepresentanter i UKÄ:s 

kvalitetssäkringssystem. Arbetet utfördes främst av SQC som ansvarar för 

studentpoolen.  

Överlag lyckades rekryteringen till studentpoolen väl och arbetet gjorde 

att SFS på ett enklare sätt kunde nominera när UKÄ efterfrågade 

studentrepresentanter.  

Under höstterminen togs en utbildning för studentpoolen fram av SQC. 

Utbildningen hölls sedan i Stockholm för en del av medlemmarna i poolen. 

Främsta målet med utbildningen var att ge medlemmarna i studentpoolen 

kunskaper inför sitt arbete samt ge dem möjlighet till erfarenhetsutbyte 

innan arbetet som bedömare påbörjades. Under utbildningen gavs det 
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dessutom möjlighet att ställa frågor till studenter som tidigare varit 

bedömare.  

Under året har SFS dessutom löpande försökt utveckla rekryteringen med 

studentpoolen tillsammans med UKÄ. Under flera möten har SFS och 

UKÄ diskuterar hur processerna kan förbättras och hur arbetet kan 

förenklas för UKÄ, SFS, studentkårerna och studenterna.  

Under 2018 beslutade regeringen att tilldela UKÄ medel för att anordna 

en konferens för studentkårerna. Syftet med konferensen var att ge 

kårerna bättre förståelse för kvalitetssäkringssystemet och 

studentinflytande.  SFS har under en längre tid jobbat för fler sätt för 

kårerna att få stöd i sin verksamhet och konferensen var resultatet av en 

del i detta arbete. SFS hade en aktiv roll inför, under och efter 

konferensen samt hjälpte UKÄ för att få fram ett så bra program som 

möjligt. Konferensen har sedan dess anordnats ännu en gång under 

verksamhetsåret 19/20 och förväntas anordnas även i framtiden.  

Utöver specifika insatser som UKÄ:s konferens jobbade SFS löpande 

under året med studentkårernas förutsättningar. Problemen lyftes på 

samtliga lämpliga möten, bland annat med riksdagspolitiker.  

SFS tog under året dessutom en aktiv roll i utvecklingen av 

kvalitetssäkringssystemet för forskning och utbildning.  Detta gjordes 

främst under UKÄ:s referensgruppsmöten där kvalitetssäkringssystemet 

diskuteras. Utöver dessa möten har SFS haft enskilda möten med både 

utvärderingsavdelningen och ledningen på UKÄ. SFS kommenterade även 

de första resultaten från de olika granskningarna som kom under året.   

SFS deltog även på nätverket för kvalitetssamordnare och presenterade 

SFS syn på kvalitetssäkringssystemet.  

I slutet av verksamhetsåret uppmärksammade SFS både UKÄ och SUHF 

att reglerna kring prolongation för doktorander är ett stort hinder för 

forskarstuderandes möjlighet att delta som bedömare inom 

kvalitetssäkringssystemet. För att förbättra situationen påbörjades ett 

arbete för att få SUHF att förbättra sina riktlinjer för prolongation. 

Eftersom arbetet endast hann påbörjas så lämnades projektet över till 

nästkommande verksamhetsårs presidium.  
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4.3 Förutsättningar för studier 

4.3.1 Boendekostnader för studenter 

Ambition från fullmäktige 

SFS ska verka för ett bidragssystem för studenter med höga 

boendekostnader som är mer anpassat efter studenternas 

varierande och särskilda förutsättningar. SFS ska även verka för 

att utbildningsanordnaren samverkar med de aktörer som 

tillhandahåller VFU för att studenten inte ska behöva stå för de 

extra kostnader en VFU-placering kan medföra. SFS ska även 

arbeta för billiga bostäder genom att behålla och vidareutveckla 

investeringsstödet samt verka för jämn beskattning mellan 

upplåtelseformerna. 

Målbilder från styrelsen 

● Bostadsbidraget för studenter utvecklas 

Arbetet under verksamhetsåret 

Studenters bostadssituation är en alltid aktuell fråga, delvis tack vare SFS 

bostadsrapport. Under verksamhetsåret valde SFS att rikta specifikt fokus 

på studenters ekonomi kopplat till boendekostnader och då specifikt med 

inriktning mot bostadsbidraget. Ämnet brukar vara populärt i media och 

så även under detta verksamhetsår. SFS syntes i media genom deltagande 

i TV-program, radio samt debattartiklar.  

SFS släppte som vanligt sin bostadsrapport vid terminsstart i slutet av 

sommaren. Rapporten fick stort genomslag i media och ledde bland annat 

till att SFS deltog i SVTs morgonstudio. En bilaga med fokus på 

boendekostnader togs fram till rapporten för att uppmärksamma den 

ekonomiska situationen extra.  

Under året togs dessutom en rapport fram för att visa på bristerna med 

bostadsbidraget. Materialet samlades in tillsammans med studentkårerna 

och visade på bristerna med nuvarande bidragssystem. Materialet 

användes bland annat vid ett inspel till en statlig utredning kring 

bostadsbidraget.  
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4.3.2 Gränslös kunskap 

Ambition 

SFS ska främja ett öppet kunskapssamhälle som möjliggör för fler 

människor att genomgå högre utbildning på lika villkor genom att 

verka för att avskaffa studieavgifter. Ett första steg i detta är att 

påverka nuvarande regler och nya förslag för att göra hinder så 

överkomliga som möjligt. 

Målbilder från styrelsen 

● Internationaliseringsutredningens förslag leder till att 

internationella studenters kostnader för att studera i 

Sverige minskar eller helt tas bort 

Arbetet under verksamhetsåret 

Arbetet kom att präglas mer eller mindre uteslutande av 

Internationaliseringutredningens betänkanden.  

I slutbetänkadet lyfter utredningen problemet med att studenter 

utanför EU/EES-samarbetet behöver betala avgifter för att studera  

vid lärosäten i Sverige. Med en debattartikel kommenterade SFS 

att förslaget som utredningen föreslår på gällande studieavgifter 

inte är tillräckligt. Utredningen menar på att lärosätena ska 

kunna använda sig av en liten procentandel av deras anslag för att 

bekosta tredjelandsstudenters avgifter tillsammans med statliga 

stipendier. SFS kan se att detta förslag skulle underlätta för de 

studenter som det berör men att förslaget i sig inte tacklar de 

egentliga problemet genom att behålla studieavgifterna. Styrelsens 

mål var ambitiöst satt och arbetet nådde inte hela vägen, vilket var 

väntat. Däremot var SFS röst viktig för att hålla frågan vid liv. 

Vidare bör det påpekas att utredningen föreslog en del som SFS 

bidragit till som är positiva för studenter. Exempelvis en tydligare 

målsättning för att öka mobilitet ut och in i Sverige. 
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4.4 Förutsättningar för SFS organisation 

4.4.1 SFS IT-miljö 

Ambition från styrelsen 

SFS ska utveckla sin IT-miljö för att möjliggöra ändamålsenliga, 

tillgängliga och effektiva verktyg för kommunikation och 

informationsspridning både internt och externt. 

Målbilder från styrelsen 

● En kravspecifikation har tagits fram och den nya IT-miljön 

har upphandlats samt har börjat implementeras. 

Arbetet under verksamhetsåret 

Styrelsen arbetade med denna fråga genom en arbetsgrupp som ansvarade 

för att uppnå styrelsens målbild. Arbetet gick bra i den mening att input 

samlats in från medlemskårer, styrelse och personal för vilka behov de 

olika grupperna har på IT-miljön. Gruppen hade även möte med företag 

samt personer med rätt kompetens för att utveckla IT-miljöer. Det var 

någonstans här i arbetet som arbetsgruppen fick en tydligare bild vad som 

behöver göras men framförallt hur komplext det är. Inte att bygga 

produkten men att fylla den med rätt saker. Detta föranledde till att 

styrelsen föreslog till FUM att denna fråga skulle få fortsätta ett år till. Då 

implementeringsfasen som styrelsen hade som målbild inte riktigt uppnås 

på ett korrekt sätt, eftersom implementeringsfasen i styrelsens målbild 

inte hade påbörjats. Styrelsen var mån om att det skulle göras korrekt för 

att allt skulle bli rätt från början och för att kostnaderna inte skulle 

springa iväg. 

4.4.2 SFS nya lokaler 

Ambition från styrelsen 

SFS ska under året byta kontorslokaler. För att garantera en stabil 

övergång ska verksamheten fokusera på att flytten genomförs på 

bästa möjliga vis. 

Målbilder från styrelsen 
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● Flytten är helt genomförd och arbetet har stabiliserats till 

årsskiftet 2018/2019 

Arbetet under verksamhetsåret 

SFS flyttade från sina tidigare lokaler vid Medborgarplatsen till 

nya lokaler på Kungliga tekniska högskolans campus i oktober 

2018. Flytten berodde på att det tidigare kontraktet vid 

Medborgarplatsen inte förlängdes.  

Både den faktiska flytten och planering runt omkring tog arbetstid 

under hösten. Även på våren gick tid åt att anpassa sig till de nya 

lokalerna och hitta rutiner.  

Överlag gick det som planerat men det tog tid från 

kärnverksamheten under nästan hela verksamhetsåret.  
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5. Kommittéer 

5.1 SFS Doktorandkommitté, DK  

Kommitén bestod verksamhetsåret 18/19 av Tage Mohammadat, Paul 

Borenberg, Sebastian Pfaff, Sharmin Ahmed, Richard Croneberg, Lari-

Valtteri Suhonen. 

Utöver kommitténs löpande arbete följer här nedan några av de aktiviteter 

som genomfördes under året.  

DK påbörjade under året arbetat med att göra en uppföljning på rapporten 

“Hur mår doktoranden?”. Arbetet kopplades samman med fokusfrågan om 

studerandes hälsa och arbetsmiljö. Kommittén involverades även i 

beredningen inför SFS inspel till den forskningspolitiska propositionen 

samt remissvaret till STRUT.  

Inom det organisatoriska arbetet tog DK fram en arbetsordning för 

kommittén samt diskuterade och motionerade om styrelsens förslag på ny 

placering av DK inom SFS.  

I det externa arbetet åkte representanter från DK till Norge för att träffa 

andra organisationer som presenterar doktorander, besökte 

doktorandombudens träff samt svarade på en text om doktorander i 

Svenska dagbladet.  

 

5.2 SFS internationella kommitté, Komit 

Kommittén bestod verksamhetsåret 18/19 av Daniel Lindblom, Charlotta 

Tjärdahl (entledigad styrelsemötet 1 mars), Felicia Rhedin, Matilda 

Ninasdotter Holmström, Linn Svärd (från och med 11 april). 

 

 

 

 



 

 

R1 

 

Handläggare: Styrelsen 18/19 Datum: 2020-01-14 Dnr: O47-1/1920 

34 

Den internationella kommitten har på oregelbunden basis haft mötet 

främst kopplat till event som Komit representerar vid. De evenemang som 

Komit fokuserat på under har varit:  

● ESC Wien 

● NOM Riga 

● BM Budva 

● ESC Timisoara 

● NOM Köpenhamn 

● BM Sofia 

NOM står för Nordiskt ordförandemöte och är det samarbetsorgan SFS 

jobbar med tillsammans med våra nordiska och baltiska grannländers 

studentorganisationer.  ESC är European Student Convention och 

fungerar som ESU - European Students’ Unions medlemsmöte där 

policyförslag och andra frågor bearbetas utan att det beslutas om.  

BM eller Board meeting är det mötet som besluten tas på i ESU. 

Arbetet går att följa bäst genom det internationella rapporterna som 

Komit skriver till styrelsen. SFS har i det europeiska arbetet motionerat 

på policybeslut och varit aktiva i valen som ESU tar. För detta krävdes att 

Komit gjorde ett noggrant arbete på plats samt på hemmaplan i Sverige. I 

de internationella rapporterna går det att läsa om de politiska sakfrågorna 

som Komit arbetade med.  

 

5.3 SFS kvalitetskommitté, SQC 

Kommittén bestod verksamhetsåret 18/19 av Jacob Adamowicz, Johanna 

Laussen, Max Stenberg, Simon Edström. 

SQC främsta fokus under verksamhetsåret var att få igång arbetet med 

studentpoolen. Under överlämningshelgen och möten under tidig höst 

vidareutvecklades den grund som gjordes verksamhetsåret 17/18 och de 

sista aspekterna av studentpoolen finjusterades.  

Under hösten fortsatte sedan arbetet med att rekrytera studenter till 

studentpoolen och ta fram en utbildning för dem. Rekryteringen behövde 

förlängas en gång men efter det lyckades SFS få ihop tillräckligt många 
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studenter för att ha en fulltalig studentpool inför första omgångarna i 

UKÄ:s granskningar.  

Parallellt med arbetet att rekrytera medlemmar till studentpoolen tog 

SQC fram en utbildning. Då SQC budget inte var tillräcklig för att kunna 

ha utbildningen på fysisk plats äskades pengar från styrelsen. Styrelsen 

godkände den utökade budgeten för verksamheten och utbildningen hölls i 

slutet av hösten.  

Under vårterminen gjordes nya rekryteringar för att fylla på poolen, då 

vissa av medlemmarna hade påbörjat sitt arbete i lärosätesgranskningar.  

Under vårterminen minskade SQC:s verksamhet i viss utsträckning då 

sammankallande presidial behövde ta extra ansvar i arbete kopplat till 

kansliet.   

Under hela verksamhetsåret hade SFS kontakt med UKÄ för att utveckla 

processen inom båda organisationer.  

Mer information om SQC:s verksamhet finns i kommitténs rapporter till 

styrelsen.  
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6. Löpande verksamhet 

6.1 Remisser 

Besvarade remisser 

● Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35)  

● Remiss över förslag till föreskrifter om arbetsanpassning 

(Arbetsmiljöverket 2014/105206)   

● Genomförande av student- och forskardirektivet (Ds 2018:37) 

● En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, SOU 2018:71 

● Inspelsrunda för Kungliga bibliotekets utredningsarbete för öppen 

tillgång 

● Arbetsmiljöverket Förslag till föreskrifter om arbetsplatsens 

utformning 

● Föreskrift om särskild behörighet och ändring i Universitets- och 

högskolerådets (UHRFS 2013:2) föreskrifter om 

områdesbehörigheter 

● Ändring i UHR:s föreskrifter (UHRFS 2013:9) om bilagan till 

examensbeviset samt allmänna råd 

● Förslag till vissa följdändringar i UHR:s föreskrifter (UHRFS 

2013:6)  

● Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78) 

● Remiss av Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra 

trygghetssystem (Ds 2019:2) 

● Strut – En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av 

högskolan (SOU 2019:6) 

● Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle (2019:4) 

● UKÄ rättssäker examination – besvaras efter internremiss 

● Förslag till Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller från 

industriell verksamhet m.m., dnr 2002/2019 

● Moderniserade dataskyddsbestämmelser – förslag på en mer 

ändamålsenlig reglering för studiestödsverksamheten 
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● Förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets 

föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet; UHR:s  dnr 4.1.2-

00409-2019 

 

Inkomna remisser, eller remisser som dykt upp via 

omvärldsbevakning,  som ej besvarats 

● Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet, dnr 

U2018/02662/F  

● Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs (Ds 2018:18)  

● Ett moderniserat medinflytande för totalförsvarspliktiga (Ds 

2017:50) 

● Anpassning av omfattning och examensmål för vissa yrkesexamina 

vid SLU 

● Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter  (har 

skickats vidare till de kårer den är relevant för 

● Promemorian Anpassning av omfattning och examensmål för vissa 

yrkesexamina vid Sveriges lantbruksuniversitet 

● Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets 

föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta 

yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till 

yrkeslärarexamen 

● Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i 

Sverige 
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6.2 Medial verksamhet 

Som en del i SFS arbete ingår att skapa opinion och nå ut med budskap 

via media. Främst görs det genom att SFS skriver debattartiklar, ger 

intervjuer, kommenterar händelser och får våra rapporter omnämnda.  

Totalt pressutfall under verksamhetsåret: 220 stycken. Med detta menas 

artiklar i skrivet format som omnämner Sveriges förenade studentkårer. 

Mediainslag i andra former dyker därför inte upp. 

Uppdelat utifrån toppkällor med nationell spridning (skrivet format): 

● Sveriges Television, SVT, 20 st 

● Sveriges Radio, SR, 13 st 

● Uppsala nya tidning 13 st 

● Svenska Dagbladet, 9 st 

● Hem och hyra, 7 st 

 Urval av artiklar, intervjuer och debattartiklar från året:  

● Media uppmärksammar SFSFUM i Östersund, 3-5 maj 

● Flera medier lyfter bostadsrapporten i artiklar som publiceras 

kring högskoleprovet, 14-15 april.  

● Flera medier uppmärksammar att Halmstad blir årets studentstad, 

11 april 

● “Orimligt lång väntan för studenter som mår dåligt, Vertex, 

debattartikel, 3 april 

● “Studenter vågar inte söka bostadsbidrag“, Uppsala nya tidning,  

debattartikel tillsammans med Studentbostadsföretagen, SSCO och 

Boinsitutet, 21 mars 

● “Ny minister uppmanas: Låt det inte bli fyra förlorade år”, Svenska 

dagbladet, debattartikel tillsammans med SULF, 2 februari 

● Deltagande i Nyhetsmorgon TV4 angående studentbostäder, 15 

januari 
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● “För få utländska studenter i Sverige”, Uppsala nya tidning, 

debattartikel, 3 november 

● Intervjuer med anledning av UKÄ:s rapport om lärarledd tid, bland 

annat i Svenska dagbladet, 1 november 

● “Stoppa urholkning av resurser till högskolan”, Svenska dagbladet, 

debattartikel tillsammans med SULF, 10 oktober 

● “Gör om lärosätenas finansiering från grunden”, Dagens samhälle, 

replik, 11 september 

● Flera medier uppmärksammar släppet av bostadsrapporten, 22-25 

augusti 

● Deltagande i SVT morgonstudio angående bostadsrapporten, 22 

augusti 

● Intervju om höstens bostadssituation i flera medier, 3 augusti 
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7. Styrelsens arbetsgrupper 

Styrelsen jobbade med en rad olika frågor under året. En stor del av 

arbetet handlade kring förberedelserna inför fullmäktige samt de 

arbetsgrupperna som tillsattes. Nedan följer kortare beskrivning av 

grupperna.  

Nationell studentrepresentation 

Arbetsgruppens syfte: Arbetsgruppens syfte är att undersöka vad som 

krävs för att öka intresset för de nationella studentrepresentantsuppdrag 

som SFS tillsätter. Arbetsgruppen ska även bistå presidiet i att skriva 

utlysningar till dessa poster. 

SFS syfte, prioritering, ekonomi och långsiktighet 

Arbetsgruppens syfte: Fortsätta arbetet som påbörjades verksamhetsåret 

17/18 som berör SFS långsiktiga styrning inom ekonomi och organisation. . 

Översyn av principprogrammet 

Arbetsgruppens syfte: Syftet med gruppen är att se över 

principprogrammet för att säkerställa att dokumentet håller rätt nivå på 

åsikterna samt identifiera vilka delar som kräver åsiktsutveckling eller 

bör flyttas från och till andra ställningstaganden. 

Högtidlighållandet av SFS 100 år (SFS100)  

Arbetsgruppens syfte: Arbeta med hur SFS ska uppmärksamma sitt 100 

årsjubileum samt hur organiseringen av firandet ska se ut.  

Arbetsgrupp SFSFUM2019  

Arbetsgruppens syfte: Arbetsgruppen har ansvar för styrelsens arbete 

inför, under och efter SFSFUM.  

Medlemsmötesgruppen 

Arbetsgruppens syfte: Gruppen har det övergripande ansvaret för de 

områden som styrelsen ska förbereda inför medlemsmöten. 
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Årets studentstad jury 

Arbetsgruppens syfte: Gruppens syfte är att ta fram förslag till mottagare 

av utmärkelsen Årets studentstad och presentera detta till styrelsen. 

SFS IT-miljö 

Arbetsgruppens syfte: Gruppens syfte är att ta fram en plan för arbetet 

med att uppdatera SFS IT-miljö, se över om en extern projektledare 

behövs eller ej, fastställa hur behov och önskade funktioner ska kartläggas 

hos de parter som nyttjar SFS IT-miljö, ta fram kravspecifikation, utgöra 

referensgrupp under utvecklingen av den nya IT-miljön och slutligen 

utvärdera processen och slutresultatet. 
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8. Arrangemang 

8.1 Medlemsaktiviteter 

● Höstens medlemsmöte hölls i Umeå tillsammans med Umeå 

studentkår. Under mötet behandlades bland annat 

kårstatusprocessen samt ett besök från en av sekreterarna till 

STRUT. 

● Vårens medlemsmöte hölls på Södertörn högskola tillsammans med 

Söders. Under mötet behandlades bland annat propositionerna till 

fullmäktige samt ett Skype-samtal med Pam Fredman.   

● SFSFUM hölls i Östersund tillsammans med Studentkåren i 

Östersund.  

8.2 Mingel och panelsamtal 

Under höstterminen anordnade SFS ett panelsamtal mellan 

studentförbunden för att uppmärksamma valet och högskolefrågor. 

Moderata studenter, S-studenter, Centerstudenter och Gröna studenter 

deltog.  

Under vårterminen anordnades två mingel med panelsamtal tillsammans 

med Stockholms studentkårers centralorganisation, SSCO. Det första 

minglet hade representanter från Moderata studenter och S-studenter som 

paneldeltagare. Aktuella frågor om högskolan diskuterades både under 

panelen och minglet. Det andra minglet hade bostäder som tema och bjöd 

på ett panelsamtal med experter kopplade till bostadssektorn.  

8.3 Almedalen 

I Almedalen blev det stor fokus på Styr- och resursutredningen 

samt studenters psykiska ohälsa. SFS hann bland annat med en 

rad informella möten, mingel, nätverkande seminarier och 

partiledartal. Flera kontakter knöts och SFS deltagande lade en 

bra grund för det politiska påverkansarbetet för verksamhetsåret.  

Utöver en rad deltagande i andras paneler anordnade SFS 

traditionsenligt ett seminarium tillsammans med SUHF. Namnet 

på seminariet var “Konsekvenser av styr- och resursutredningen – 

vad tror studenterna?” och berörde vilka konsekvenser och 
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möjligheter ett nytt system har för studenterna. Pam Fredman 

inledde och panelen under seminariet hade deltagare från både 

sektorn och politiken.  

 

 

 

 

 

 

 


