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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. Våren präglades av coronapandemin och samhällets 

anpassning till den. Det har varit ett lärorikt och utmanande år och vi ser fram emot att 

fortsätta arbeta i en positiv riktning för Sveriges studenter.  

Styrelsen 19/20 
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2. SFS organisation 

Så här har SFS organisation sett ut under året: 

  

2.1 SFS styrelse 

Matilda Strömberg, ordförande 

Simon Edström, vice ordförande 

Alfons Gustafsson 

Elis Wibacke 

Jenna Pystynen 

Joel Cevey Tärnholm 

Klara van Blaricum  

Linn Svärd 

Linus Theorell 

Sara Gabrielsen 

Thea Sandqvist 

2.2 SFS doktorandkommitté, SFS-DK 

Pil Maria Saugmann, ordförande 

Alexei Cravcenco 

Ananda Subramani Kannan 

Daniel Fjellborg 

Irina-Mihaela Dumitru 

Qiaoli Wang, från och med september 2019 

Rehka Tripathi, från och med september 2019 

Sebastian Pfaff 

Sobhan Sepehri 

Tage Mohammadat, entledigad från och med september 2019 

2.3 SFS kommitté för internationella frågor, Komit 

Matilda Strömberg 
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Karin Bohman 

Matilda Ninasdotter Holmström 

Patrik Henriksson 

2.4 SFS kvalitetskommitté, SQC 

Simon Edström  

Fredrik Hylerstedt 

Karl Kilbo Edlund 

Sandra Magnusson  

2.5 Valberedning 

Kathleen Myrestam 

Ida Antonsson 

Julia Junedahl  

Matilda Dreijer  

Micaela Janatuinen 

Sebastian Remvig 

Oona Heiska, från och med 29 oktober 2019  

Axel Andersson, entledigad från och med 29 oktober 2019  

Julia Elmhammar, ersättare, entledigad från och med 29 oktober 2019  

2.6 Verksamhetsrevisorer 

Tom Edoff 

Johan Lindgren 

John Lindskog, ersättare 

Hampus Grönvall, ersättare  

2.7 Auktoriserad revisor  

Martin Hammare, Sonera revision  

2.8 Studentrepresentanter 

Uppdrag Namn Mandatperiod 

CSN:s insynsråd Anna Ruus 2019-01-01 - 2021-12-31 

Högskolans avskiljandenämnd: HAN 

Ersättare Leonard Ziegel 2018-01-01 - 2023-12-31 

Högskolans avskiljandenämnd: HAN 

Ordinarie Anton Jägare 2018-01-01 - 2023-12-31 
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INCLUDE:s styrelse, ej stud. rep. 

utan ledamot  Anna Ruus 2020-01-01 - 2020-12-31 

INCLUDE:s styrelse, ej stud. rep. 

utan ledamot  Marcus Romedahl 

 

2020-01-01 - 2020-12-31 

INCLUDE:s styrelse, ej stud. rep. 

utan ledamot Olle Jilkén 2019-01-01 - 2019-12-31 

INCLUDE:s styrelse, ej stud. rep. 

utan ledamot Sofie Lindeberg 2019-01-01 - 2019-10-31 

Rådet för den nationella 

referensramen för kvalifikationer, 

ledamot Sofie Lindeberg 2019-01-01 - 2019-08-23 

Rådet för den nationella 

referensramen för kvalifikationer, 

ersättare Vakant plats 2019-01-01 - 2021-12-31 

Skolverkets råd för de 

högskoleförberedande programmen Christoffer Qvist 2019-11-01 - 2020-10-10 

SUHF:s arbetsgrupp för 

lärarutbildningen 

Evelina Bergman 

Laurén 2019-11-01 - 2020-12-31 

SUHF:s arbetsgrupp för lärosätenas 

arbete med Agenda 2030 Linn Svärd 2019-11-01 - 2020-12-31 

SUHF:s Examensmål Jacob Adamowicz 2019-01-01 - 2020-12-31 

SUHF:s expertgrupp för 

arbetsgivarfrågor 

Pil Maria 

Saugmann 2020-01-01 - 2020-06-30 

SUHF:s expertgrupp för 

internationaliseringsfrågor  Linn Svärd 2015-09-01 - 2021-06-30 

SUHF:s arbetsgrupp för lärosätenas 

arbete med kompetensförsörjning Fredrik Hylerstedt 2019-11-01 - 2020-12-31 

SUHF:s arbetsgrupp för 

digitalisering Katja Eftring 2020-06-17 - 2021-08-31 

SUHF:s expertgrupp för 

högskolepedagogik och lärande Simon Edström 2019-09-01 - Tillsvidare 

SUHF:s expertgrupp för 

kvalitetsfrågor Tom Edoff 2019-09-01 - 2021-06-30 

SUHF:s expertgrupp för samverkan Simon Edström 2019-09-01 - Tillsvidare 

SUHF:s expertgrupp för 

studieadministrativa frågor Elisabet Lövkvist 2018-01-30 - 2019-12-31 

Samverkansgrupp SUHF – UHR Matilda Strömberg 2019-07-01 - 2020-06-30 

UHR, Forum för internationalisering Linn Svärd 2017-06-01 - 2020-06-30 

UHR:s referensgrupp för 

distansutbildning 1 Micaela Janatuinen 2019-01-01 - 2019-12-31 

UHR:s referensgrupp för 

distansutbildning 2 Vakant plats 2019-01-10 - 2020-12-31 

UHR:s Styrelse 1 Daniel Lindblom 2019-01-01 - 2021-12-31 
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UHR:s Styrelse 2 Matilda Strömberg 2019-01-01 - 2021-12-31 

UHR:s tillträdesråd 1 Daniel Frisén 2017-07-01 - 2020-06-30 

UHR:s tillträdesråd 2 Sara Ramberg 2020-05-01 - 2022-04-30 

Överklagandenämnden för studiestöd 

Sebastian 

Hasselström 2019-07-01 - 2022-06-30 

Överklagandenämnden för 

studiestöd, ersättare Matilda Strömberg 2019-07-01 - 2022-06-30 

Ladokkonsortiets styrelse 1 Anders Lundgren 2016-07-01 - 2021-06-30 

Ladokkonsortiets styrelse 2 Linn Svärd 2020-02-19 - 2021-06-30 

SUNET:s kommitté, plats 1 Jacob Adamowicz 2019-01-01 - 2020-12-31 

SUNET:s kommitté, plats 2 Joakim Byvik 2019-01-01 - 2020-12-31 

UKÄ:s insynsråd, 1 Anton Jägare 2019-01-01 - 2022-07-01 

UKÄ:s insynsråd, 2 

Pil Maria 

Saugmann 2020-05-12 - 2022-07-01 

UKÄ:s insynsråd, 2 Karin Bohman  2019-01-01 - 2020-05-12 

UKÄ:s referensgrupp för nationellt 

kvalitetssäkringssystem 1 Simon Edström 2019-01-01 - 2020-12-31 

UKÄ:s referensgrupp för nationellt 

kvalitetssäkringssystem 2 Simon Eriksson 2019-08-01 - 2021-08-01 

UKÄ:s referensgrupp för nationellt 

kvalitetssäkringssystem 3 Tom Edoff 2019-08-01 - 2021-08-01 

UKÄ:s utvärdering av 

forskarutbildningar i kemi Alex Cravcenco 2019-11-01 - 2021-06-30 

UKÄ:s utvärdering av 

yrkeslärarutbildningen Charlotte Fallqvist 2019-11-01 - 2020-06-31 

Överklagandenämnden för högskolan 

(ÖNH) Johan Wester 2018-01-01 - 2020-12-31 

Utbildningsdepartementets 

referensgrupp projekt HEInnovate Simon Edström  2020-03-01 - 2021-01-31 

UKÄ:s referensgrupp för antagning 

till utbildning på forskarnivå 

Pil Maria 

Saugmann 2020-04-15 - 2020-12-31 

UKÄ:s referensgrupp för uppföljning 

av examensbevis till personer som 

har ändrat juridiskt kön Matilda Strömberg 2020-04-15 - 2021-03-31 

SUHF:s arbetsgrupp för 

flyktingfrågor Elis Wibacke 2019-10-23 - 2019-12-31 
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2.9 Kansli 

2.9.1 Anställda 
Christina Abdulahad, Projektledare för En guide till SFS - Från och med juni 2020 

Frida Sundqvist, Politisk sekreterare - Från och med augusti 2019  

Katharina Metsis, Eventkoordinator med ansvar för SFS 100-årsjubileum - Från och med 

januari 2020 

Leo Nyström, Kommunikatör - Från och med augusti 2019 

Sebastian Lagunas Rosén, Politisk sekreterare 

Susanne Hellquist, Organisationssekreterare 

2.9.2 Arvoderade 
Jacob Adamowicz, Utredning kring möjligt samarbete med Myndigheten för 

yrkeshögskolan (MYH) - november 2019 - februari 2020 

2.10 Medlemskårer 

Blekinge Studentkår 

Consensus - Medicinska fakultetens studentkår  

Corpus Medicum 

Chalmers Studentkår  

Dalarnas Studentkår 

Dans- och cirkushögskolans Studentkår 

Ericastiftelsens studentkår i Stockholm 

Försvarshögskolans studentkår 

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 

Kristianstads Studentkår 

Kungliga Musikhögskolans Studentkår 

Linnéstudenterna 

Luleå studentkår 

Lunds Doktorandkår 

Lunds Naturvetarkår 

Naprapathögskolans Studentkår 

Odontologiska studentkåren i Malmö 

Operahögskolans Studentkår 

Sahlgrenska akademins studentkår 
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Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet 

Skandinaviska Kiropraktorhögskolans Studentkår (Chiro) 

SSAS Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm (utesluten ur SFS, beslutat 

fullmäktige 2020)  

Stockholms dramatiska högskolas studentkår 

Stockholms universitets studentkår 

Studentkåren DISK 

Studentkåren Enskilda Högskolan Stockholm, SEHS 

Studentkåren i Borås 

Studentkåren i Skövde 

Studentkåren i Östersund 

Studentkåren Malmö 

Studentkåren vid Filosofiska Fakulteten, StuFF 

Studentkåren vid Högskolan Väst 

Södertörns Högskolas Studentkår, SöderS 

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 

2.11 Styrdokument 

Följande styrdokument reviderades vid följande tillfällen:  

Styrelsemöte 13-15 september 2019, protokoll diarienummer O440-4/1920 

● Arbetsordning för SFS styrelse  

● Arbetsordning för SFS internationella kommitté, Komit 

● Arbetsordning för SFS kvalitetskommité, SQC 

● Policy för SFS heltidsarvoderade presidium  

● Policy för remisser  

● Policy för resor 

● Policy för hantering av personuppgifter 

● Policy för studentrepresentanter 

● Styrelsens delegationer 

Styrelsemöte 13-15 december 2019, protokoll diarienummer O440-10/1920 

● Riktlinjer för SFS förhållningssätt till Sverigedemokraterna 
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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 dokumentet SFS verksamhet 19/20.  

3.1.1 SFS deltagande i statliga utredningar och myndighetsuppdrag  

Nedan följer de utredningar och myndighetsuppdrag som påverkade SFS arbete under 

verksamhetsåret.  

Statens offentliga utredningar (SOU:er) 

Avslutade utredningar där SFS enbart inkommit med remissvar under 2019/20 tas inte 

med här. 

Bättre studiestöd till äldre 

SFS träffade ansvarig huvudutredare under hösten och skickade ett inspel. Senare 

under året svarade SFS även på remissen. Förslagen föreslås träda i kraft 2021 och 

2022, men det har ännu inte landat i någon proposition.  

 

Fri hyressättning vid nyproduktion av bostäder 

Direktiv kom under våren 2020 och inspel skrevs under sommaren till utredaren. SFS 

har även varit i kontakt med studentbostadsföretagen för att höra deras åsikt i frågan. 

SFS har även talat med huvudutredaren för att höra hur SFS inspel togs emot. 31 maj 

2021 ska utredarens förslag presenteras.  

 

Kommittén för modernare byggregler 

Inspel skickades i början av 2019 och sedan besvarade SFS remissen under våren 2020.  

Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk 

SFS besvarade remiss under hösten 2019. Har ej landat i en proposition ännu.  

Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen? 

SFS besvarade remiss under våren 2020. Har ej landat i en proposition ännu.  

Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget 

Slutbetänkandet kom våren 2020. SFS svarade på remissen under samma period. 

Utredningen om organisation, styrning och finansiering av 

forskningsinfrastruktur 

Tillsattes våren 2020. SFS tog kontakt med utredningen och skickade ett inspel. 
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Utredningen pågick fortfarande vid verksamhetsårets slut. 

Utredningen om tryggare och effektivare studier 

Utredningen och remissrunda redan avslutad. SFS har fortsatt arbeta för att regeringen 

ska gå vidare med förslagen. Det har tagits upp i möte med Matilda Ernkrans under 

hösten 2019 samt i kontakter med ministerns stab under våren 2020. 

Ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor 

SFS skickade ett inspel till utredningen med ett pm om innovationskontor. SFS hade 

möten med utredaren vid två tillfällen. Utredningen var fortfarande pågående vid 

verksamhetsårets slut. 

U 2017:05 Styr- och resursutredningen (Strut) 

Utredningen och remissrunda redan avslutad när verksamhetsåret inleds. SFS har dock 

arbetat för att utredningens förslag ska implementeras. (Se rapportering av den ettåriga 

frågan Starka och oberoende lärosäten.) 

S 2018:06 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess 

SFS hade ett möte med utredningen under hösten 2019. Utredningen lämnade 

slutbetänkande under våren 2020. Utredningen var vid verksamhetsårets utgång ute på 

remiss. 

Utredningen om ökad träffsäkerhet och minskad skuldsättning inom 

bostadsbidrag och underhållsstöd (BUMS) 

Utredningen tillsattes redan 2018 och SFS hade möte med utredningen våren 2019. 

Under verksamhetsåret 2019/20 hade SFS fortsatt kontakt med utredningen och bokade 

in ett till möte som dock inte ägde rum förrän nästkommande verksamhetsår. 

Övriga myndighetsuppdrag 

SFS har regelbundet möten med UKÄ samt har representation i UHR:s styrelse där 

olika pågående uppdrag stäms av, vilket inte redovisas här. Inte heller de uppdrag där 

det finns en studentrepresentant redovisas här. Vissa uppdrag fordrar dock mer kontakt 

från SFS presidium eller kansli och detta finns sammanställt här. 

UHR och UKÄ: Kartläggning av användning av lokalt beslutade urvalsgrunder 

vid antagning till högskolan 

Nytt uppdrag hösten 2019. SFS tog upp det i möten med UKÄ i slutet av hösten 1019 

samt våren 2020. Uppdraget pågick fortfarande vid verksamhetsårets slut. 

UKÄ: Uppföljning av pedagogiskt utvecklingsarbete 

Uppdraget var redan påbörjat och SFS var involverade när verksamhetsåret började. 

UKÄ publicerade slutrapport i slutet av hösten 1019. SFS deltog under våren 2020 i en 

återkopplingskonferens som UKÄ höll inom uppdraget. 
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UHR: Eurostudent 

UHR och SFS började ha dialog om eurostudent-enkäten redan 2018/19. SFS var 

drivande i att enkäten skulle belysa problemet med studenters psykiska ohälsa. 

Kontakten fortsatte under 2019/20. 

UKÄ: Uppdrag att kartlägga studenthälsovården 

Uppdraget tillkom under hösten 2019. SFS har haft dialog med UKÄ om uppdraget, 

vilket har hanterats som en del av fokusfrågan om studenters psykiska hälsa och 

arbetsmiljö.  

  

UKÄ: Kompetensförsörjningsprojekt 

UKÄ har på eget initiativ inlett ett projekt som rör kompetensförsörjning där de har 

börjat ta fram ett antal rapporter. SFS hade ett särskilt möte med projektledarna från 

UKÄ om detta under 2019/20. 

 

Riksrevisionen: Utbyggnaden av högskoleutbildningar inom bristyrken 

Riksrevisionen granskade utbyggnaden av högskoleutbildningar inom bristyrken. SFS 

hade ett möte med Riksrevisionen om detta under våren 2020. 

 

UHR: Fler vägar till högskolan med nationellt behörighetsprov 

Myndighetsuppdrag till UHR i början av 2020 att titta på hur ett nationellt 

behörighetsprov ska kunna utformas. SFS har tagit upp detta på UHR:s styrelsemöte 

och nämnt för UHR i andra sammanhang för att hålla sig uppdaterade kring vad de 

tycker och vad deras förstudierapport kommer att mynna ut i.  

 

UHR: Uppdrag till UHR om C som lägsta betyg för att komma in på 

lärarutbildningarna 

SFS har pratat med UHR vid ett flertal tillfällen, samt Utbildningsdepartementet för 

att höra vad sker. Ärendet har tagits upp i lärarutbildningskonstellationen (SFS egna 

lärarutbildningsgrupp).  

 

UKÄ: Granskning av ämneslärarutbildningen 

Resultat kom i februari 2020. Nyheten vidarebefordras till studentrepresenanten i 

arbetsgruppen för lärarutbildningen, samt att SFS skrev ett blogginlägg. 

 

CSN: Studenters sociala och ekonomiska situation  

CSN tillfrågade SFS om synpunkter på sin enkät inför rapporten om studenters 

ekonomiska och sociala situation som kommer cirka var tredje år. SFS skickade in sina 

synpunkter under hösten 2019. Rapporten kommer troligen i januari 2021.  

3.1.2 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 
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utbildningspolitiken kopplas på så sätt ihop med det som sker i Europa och övriga 

världen.  

Arbetet på internationell nivå har framförallt präglats av att Bologna follow up group 

förberedde en ny Bolognakommuniké som skulle antas i Rom i juni 2020. Det innebar 

regelbundna möten med utbildningsdepartementets referensgrupp för Bologna-arbetet 

för att ge synpunkter på utkasten till den nya kommunikén. Dessutom svarade SFS på 

European student unions undersökning som heter Bologna with student eyes (BWSE) 

som syftar till att ge studenternas uppfattning om hur mycket respektive land har 

implementerat Bologna. Både arbetet med kommunikén och BWSE blev försenat på 

grund av Covid-19 och arbetet fortsatte istället efter verksamhetsårets slut.  

3.1.3 Coronapandemins inverkan på SFS och högskolesektorn 

Till den 11 mars 2020 hade utbildningsdepartementet kallat till ett extrainsatt möte 

med många aktörer inom högskolesektorn för att diskutera hur det nya coronaviruset 

kunde påverka sektorn. Detta kan ses som det riktiga startskottet på pandemins 

inverkan på studenterna och sektorn. På mötet fanns ingen samlad plan för hur 

högskolan skulle agera framöver. Istället fick var aktör som deltog på mötet redogöra för 

dess fortsatta plan framöver. SFS angav att vi såg stor oro att om utbildning ställs in 

skulle studenter oförtjänt förlora sitt studiemedel vilket tjänstemän på mötet i princip 

bekräftade. Därefter följde ett antal dagar där presidiet aktivt påverkade medialt och 

utbildningsutskottets ledamöter direkt för att ändra detta beslut.  

Den 17 mars påbörjades nästa fas av coronapandemins inverkan på högskolan. 

Regeringen beslutade att studiemedlet behålls om utbildning ställs in vilket var en stor 

vinst för SFS. Men framförallt skulle nu all högre utbildning omgående gå över till att 

ges på distans - ingen utbildning fick ske fysiskt. Hela högskolesektorn ställde därefter 

om all utbildning på i princip en vecka. Detta var möjligt på grund av de upphandling 

som tidigare skett inom SUNET där framförallt Zoom var en upphandlad tjänst till alla 

lärosäten. Kansliet upprättade snabbt interna rutiner för omvärldsbevakning av hur 

detta påverkade högskolan och studenterna. Detta resulterade i en lista över 

“coronarelaterade studentproblem” som publicerades på SFS hemsida. Listan fungerade 

som ett kommunikationsverktyg för att förmedla vilka frågor som var mest prioriterade 

att adressera. Dialogen mellan SFS och utbildningsdepartementets politiska stab var 

mycket tät, med regelbundna avstämningar per telefon.  

Listan reviderades kontinuerligt fram tills den 4 maj då den innehöll följande punkter: 

1. Nyexaminerade studenter kan falla mellan stolarna. 

2. Sommarjobben försvinner. 

3. Studenters uppehållstillstånd. 

4. Lärosätenas finansiering. 

5. [LÖST] - Utebliven CSN vid helt inställd examination/utbildning.  

6. Studentkårernas finansiering. 
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7. Inga eller få bra alternativ till kurser som rör verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU) och annan praktik, laborationer och praktiska moment.  

8. Studenternas bostadssituation.  

9. Alla studenter har inte tillgång till dator, internet eller studieplats.  

10. Brist på information rörande hur internationella studenter bör agera rörande om 

de ska åka hem eller inte.  

11. [Till stor del LÖST] - Allmän brist på information på engelska.  

12. [LÖST] - Utebliven studentförsäkring från Kammarkollegiet vid självutförande 

av praktiska moment med viss skaderisk.  

13. [Till viss del LÖST] - Forskarstuderandes finansiering och disputationer.  

14. Forskarstuderandes arbetsmiljö och utbildning.  

15. Sommarterminerna.  

16. Studenter med funktionsvariationer riskerar glömmas bort.  

17. [LÖST] - Fribeloppet.  

18. Ensamhet. 

19. Examinationskvaliteten.  

20. Vissa studenter är i riskgruppen.  

Inom alla dessa områden följde SFS kontinuerligt problem som dök upp och gjorde det 

som gick för att lösa dem. De punkter som bestod av tydliga problem blev efterhand 

markerade med [LÖST]. De största påverkansprojekten utgörs av de första två 

punkterna - ekonomiska situationen för nyexaminerade studenter och studenters 

försörjning under sommarmånaderna. Stora delar av verksamhetsplanen behövde också 

bortprioriteras dels på grund av presidiets och kansliets arbetsbelastning men också 

omvärldens möjligheter att arbeta för förändring inom områden som inte direkt 

relaterade till coronapandemins konsekvenser.  

För nyexaminerade studenters situation (arbetsnamn: a-kassa för nyexade) skrev SFS 

debattartiklar samt hade möten med utbildningsdepartementet, politiska partier och 

fackliga centralorganisationer. Frågan visade sig tämligen svår att driva av flertalet 

anledningar, inte minst en partipolitisk ovilja och att SFS förtroendekapital bland de 

utanför högre utbildningssektorn var tämligen svag. En lärdom här är att i så hög 

utsträckning som möjligt i första hand driva frågor gentemot utbildningsdepartementet 

då relationerna inom den och dess tillhörande sektor är mycket starkare än för andra 

departement. En annan är att förankring med politiska partier endast bör ske när det 

finns gediget data- och kunskapsunderlag. Dessa lärdomar påverkade det 

nästkommande större påverkansprojektet: sommarstöd till studenter.  

SFS drev frågan om sommarstöd till studenter, i praktiken att studiemedel även skulle 

ges över juni och juli för de studenter som fått beviljat studiemedel nästkommande 

termin. Motiveringen bakom detta var att många studenter (ca 40 % enligt CSN) 

arbetar vid sidan av studier och att många studenter (ca 50 % enligt CSN) inte har 

buffert av sparat kapital. Därav gjordes analysen att hundratusentals studenter skulle 

få drastiskt ekonomiska svårigheter under eller efter sommaren. Presidiet nåddes även 

av flertalet nödrop från enskilda studenter i behov av försörjning. Utifrån detta gjordes 
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två rapporter: en Novus-undersökning om studenters ekonomiska situation och en 

enkätundersökning bland fack- och arbetsgivarorganisationer. Dessa rapporter speglade 

bilden av de initiala analyserna - varannan student (motsvarande ca 160 000 individer) 

var orolig över sin försörjning över sommaren. Utbildningsdepartementet mötte detta 

genom att öka antalet platser på sommarkurser med 6000 platser. Detta då det gjordes 

tolkningen att en sådan ändring som SFS föreslog skulle kräva förordningsändring trots 

att frågan drevs utifrån att det inte skulle behöva ske systemförändring. SFS var 

kritiska till detta då det berörde så få och att det inte hjälpte de studenter som fått slut 

på CSN veckor men ansåg att det var bättre än ingenting. Även om det ligger utanför 

denna verksamhetsberättelse är det av relevans att nämna att SFS gjorde en 

uppföljande Novus-undersökning under hösten 2020 rörande studenters ekonomiska 

situation. Sammanfattningsvis angav den att studenters ekonomiska situation hösten 

2020 inte var sämre än innan pandemin.  

Inom samtliga andra frågor i listan över coronarelaterade studentproblem hade SFS 

kontinuerlig omvärldsbevakning och kontakt med relevanta aktörer, framförallt SUHF 

och politiska tjänstemän. I möten med lärosäten via SUHF lyfte SFS upprepade gånger 

vikten att förbereda examinationsformer för studenter i riskgrupper när examinationer 

väl igen skulle ske fysiskt. Vid dokumentets skrivelse (december 2020) har detta inte 

hörsammats brett bland alla lärosäten vilket lett till medial uppmärksamhet och 

flertalet problem.  

Coronapandemin ändrade även SFS interna förutsättningar - framförallt rörande 

SFSFUM 2020. Mötet blev helt digitalt och inga propositioner förutom budget och 

verksamhetsplan lyftes under detta möte. Kansliet arbetade även på distans under 

stora delar av vårterminen.  

Det kan göras väldigt många analyser över vad som hände de initiala månaderna när 

coronapandemin slog till. Framförallt behovet av redan etablerade kontakter och 

förtroendekapital var viktigt för att kunna agera på det sätt som gjordes. Flertalet 

frågor av principiell karaktär för SFS blev också aktuella. Ett exempel på detta var 

behovet av top-down kontra bottom-up påverkansarbete. Ytterst få kårer lyfte 

studenters ekonomiska situation som ett akut eller prognostiserat problem men SFS 

analyser, undersökningar, enkäter och samtal med studenter angav att detta var en 

ytterst prioriterad fråga.  

Det blev även tydligt vilka frågor som bäst hanteras på nationell nivå och vilka frågor 

som mer lämpar sig att snabbt hantera på lokal eller lärosätesnivå. Bostads-, VFU- och 

kvalitetsfrågor hänsköts i princip helt till lärosäten och studentkårer medan 

studiemedels- och finansieringsfrågor hanterades av SFS. Detta är på ett sätt uppenbar 

information men kan ge viss lärdom inför kommande verksamhetsplaner för SFS. 

Frågor som ytterst måste hanteras av en nationell instans borde vara en del av SFS 

påverkansarbete medan i frågor som ytterst måste hanteras av lokala eller 

lärosätesinstanser bör SFS agera som stödjande organisation för lärosäten och 

studentkårer. Detta är i kontrast till normen att alla frågor ska hanteras inom SFS 
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nationella påverkansarbete. Inom alla frågor finns nationella aspekter, främst rörande 

förutsättning och incitament, men ytterst ska de flesta frågor hanteras på en icke-

nationell nivå vilket ej ska förglömmas.  

En sista aspekt rörande coronapandemins inverkan på högre utbildning är turerna 

kring högskoleprovets genomförande hösten 2020. Dessa påbörjades innan sommaren 

2020 och ledde hösten 2020 till att, Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och 

högskolerådet (UHR) avgick i protest och att flertalet principiella frågor om 

högskolornas roll och autonomi ställdes. Turerna kring frågan kan i stora drag 

beskrivas med att UHR i maj på eget initiativ lämnade in ett dokument till 

utbildningsdepartementet som beskrev hur ett högskoleprov skulle kunna anordnas 

under hösten 2020 där bland annat förslag om platsbegränsning lades fram. Även 

lärosätena var aktiva i denna dialog. Utbildningsdepartementet avfärdade detta 

dokument och angav att högskoleprovet skulle genomföras inom ordinarie ramar och 

utefter UHR:s kommande beslut. Detta sågs inte då som problematiskt eller prioriterat i 

sektorn då det fanns flertalet andra mer brådskande frågor att hantera. Senare 

närmare sommaren började utbildningsdepartementet trycka på lärosätena och UHR 

att planera för ett högskoleprov och angav att det fanns stort politiskt tryck för detta. 

Lärosätena och UHR såg detta som att komma för sent och att det då inte fanns 

förutsättningar att göra en omställning. Här hade SFS ett vägval att antingen driva på 

lärosätena att anordna provet ändå eller att gå på lärosätenas linje och ange att det var 

för sent att göra detta och stå upp mot departementet och politiken. SFS valde det 

senare. Vad som hände sen får vara ett föremål för nästa verksamhetsberättelse. 

Lärdomen från detta är att ta partipolitiska påtryckningar gentemot 

utbildningsdepartementet ytterst seriöst och anstränga sig i ett tidigt stadium att hitta 

fungerande lösningar.  

3.2 Organisationens inre värld 

3.2.1 Personal 

Verksamhetsåret började med två vakanta platser på kansliet men där rekryteringen 

redan var igång och två nya personer kunde börja arbeta i augusti. Det inledande 

arbetet handlade därför mycket om att introducera dessa till SFS och deras 

arbetsuppgifter samtidigt som planeringen för året startade. Verksamhetsåret 19/20 var 

dessutom det första verksamhetsåret där SFS inte hade någon kanslichef vilket gjorde 

att många nya processer och rutiner behövdes skapas eller göras om. Fokus var därför 

att skapa struktur för hur arbetet med kansliet skulle ske utan en kanslichef. Bland 

annat omförhandlades det lokala kollektivavtalet samt att det lades till en lönepolicy. 

Arbetet med att skapa en arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljöhandbok påbörjades under 

året och fortsatte under nästa verksamhetsår.  
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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 19/20 med ett relativt 

stort positivt resultat (se årsredovisningen för 19/20 för detaljerade siffror).  

Resultatet beror bland annat på att många av de budgeterade kostnaderna är 

överdimensionerade. En ideell organisation som finansieras med anslag från staten och 

medlemsavgifter bör ha resultat som är närmare noll. Under året har det skett ett 

utvecklingsarbete kring uppföljning och planering av budget för att framöver kunna 

lägga en mer realistisk budget som inte överdimensionerar kostnader. Redan under 

höstterminen var det tydligt att verksamhetsåret skulle göra ett överskott i relation till 

den lagda budgeten. Därför gjordes vissa justeringar i arbetet för att komma närmare 

budgeten. Bland annat så anställdes en person på 50 % av en heltid för att arbeta med 

event och SFS kommande 100-årsjubileum.  

3.2.3 System för studentrepresentanter 

Under verksamhetsåret påbörjades ett utvecklingsarbete med 

studentrepresentanternas informations- och återrapporteringssstruktur. I korthet 

bestod tidigare hela studentrepresentantsprocessen av att ett uppdrag inkom till SFS, 

uppdraget utlyses och tillsätts, information delges till den valda representanten. Viss 

återkoppling och diskussion kunde ske till presidialerna men detta var sällan 

förekommande och skedde främst på förekommen anledning. Det nya systemet bestod 

av att alla studentrepresentantsposter fick en mapp i SFS Google Drive-miljö där alla 

tillhörande dokument för uppdraget kunde samlas. Här fanns även ett dokument som 

var studentrepresentant kunde fylla i som löpande återrapportering, främst till 

studentrepresentantens efterträdare men även till presidiet. Administrationen av detta 

gjordes av SFS organisationssekreterare. Systemet infördes efter att alla 

studentrepresentanter haft möjlighet att inkomma med synpunkter på hur en upplever 

ens roll som studentrepresentant.  

Systemet var överlag en förbättring men medförde viss utökad arbetsbelastning för SFS 

kansli. Det var också svårt att följa upp att alla studentrepresentanter fyllde i sina 

återrapporteringsdokument, inte minst då uppdragen sker på ideell basis. Istället 

upprättades en rutin av att påminna studentrepresentanter vid avgång att göra en 

större sammanfattning.  

En särskild kategori av studentrepresentanter är de bedömare SFS nominerar till 

UKÄ:s granskningar. För nominering till utbildningsutvärderingar och 

examenstillståndsprövningar inrättades en särskild process inom ramen för 

kvalitetskommitténs arbete, utöver arbetet med studentpoolen. I korthet bestod 

processen av att identifiera och mejla studentkårer i Sverige, oberoende av medlemskap 

i SFS enligt avtal med UKÄ, om de hade en utbildning av relevans för uppdraget. Detta 

då urvalet av vilka som var behöriga till att ingå i dessa bedömaruppdrag var beroende 

av vilken utbildningsbakgrund de hade. Doktorandkommittén var särskilt tillfrågad vid 
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samtliga nomineringar där en forskarstuderande efterfrågades från UKÄ. I fallet där 

läkarprogrammen skulle granskas tillfrågades studentkårssammanslutningen OMSIS 

att särskilt inkomma med lämpliga representanter. 

Systemet fungerade överlag väl men en problematik var att det ofta krävdes mycket 

direktrekrytering för att få in tillräckligt många nomineringar. Detta underlättades när 

det nämndes att uppdragen var arvoderade. Frågan som ofta uppstod var när denna 

direktrekrytering borde påbörjas då det kan bli internpolitiskt problematiskt att göra 

ett stort direktrekryteringsarbete för att sedan nominera andra personer när övriga 

kandidater väl inkommit. Här rekommenderas därmed att deadline för att söka 

uppdrag äger rum en god tid innan deadline för SFS att nominera till UKÄ så att 

direktrekryteringsarbetet kan ske selektivt efter att ansökningsstopp löpt ut.  

4. Verksamhetsplan 

Här nedan följer beskrivning av SFS verksamhet 19/20 utifrån av fullmäktige och 

styrelsen satta mål för verksamhetsåret.  

4.1 Fokusfrågor 

4.1.1 Politisk fokusfråga 18/19–20/21 Studenters psykosociala hälsa och 

arbetsmiljö 

Utifrån en övergripande beskrivning av problemet med studenters psykiska hälsa och 

arbetsmiljö anges fyra ambitioner i verksamhetsplanen:  

● Alla studenter ska ha rätt till en miljö fri från kränkande särbehandling och 

diskriminering.  

● Det ska finnas en systematisk uppföljning av brister i psykosocial arbetsmiljö. 

● Det ska ske ett proaktivt arbete med psykosocial arbetsmiljö och stöd till 

studenter med psykisk ohälsa.  

● Det ska genomföras en nationell kartläggning av studenters psykiska (o)hälsa. 

Utifrån de fyra ambitionerna planerades arbetet utifrån en uppdelning i tre delar: att 

göra en fördjupad omvärldsanalys, åsiktsutveckla och påbörja påverkansarbetet för att 

regeringen skulle tillsätta en utredning.  

Under verksamhetsåret 18/19 arbetade styrelsen med att ta fram förslag på nya 

kompletterande åsikter rörande studenters psykosociala hälsa och arbetsmiljö. 

Förslagen presenterades och nya åsikter antogs vid SFSFUM2019.  

Planering  

I början av verksamhetsåret 19/20 gjordes en mer konkret planering som beskriver hur 

påverkansarbetet ska bedrivas, vilka aktiviteter som ska genomföras samt vilka 
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konkreta mätbara resultat som ska uppnås. Utifrån ambitionerna i verksamhetsplanen 

formulerades ett antal målbilder för påverkansarbetet. Tanken är att målbilderna 

motsvarar verksamhetsplanens ambitioner, men att de ska vara mer konkreta, och 

därigenom tydligare gå att arbeta för gentemot makthavare samt följa upp. Målbilderna 

är:  

● att UKÄ inkluderar frågor kring studenters psykosociala arbetsmiljö vid 

bedömning av samtliga utbildningar.  

● att Arbetsmiljöverket har beskrivit hur lärosäten ska arbeta med studenters 

psykosociala arbetsmiljö. Där ska ingå hur lärosätena kan ta sitt 

rehabiliteringsansvar.  

● att studenthälsovården har ett tydligt uppdrag.  

● att antingen  

○ en statlig utredning är tillsatt med uppdrag att ta reda på vad som 

orsakar studenters psykiska ohälsa samt lägga förslag på åtgärder,  

eller  

○ en myndighet, exempelvis Folkhälsomyndigheten eller UHR, har fått i 

uppdrag att överskådliggöra eller vidareutveckla befintlig kunskap och ta 

fram rekommendationer om hur studenters psykiska ohälsa kan 

förebyggas.  

Genomförda och påbörjade påverkansaktiviteter 

Panelsamtal 1  

Under Almedalsveckan anordnade SFS tillsammans med Sveriges universitets- och 

högskoleförbund (SUHF) ett panelsamtal om studenters psykiska hälsa. I panelen 

deltog representanter från lärosäten, studenthälsovården samt allmänvården. Under 

samtalet diskuterades frågor om varför studenter är överrepresenterade inom psykisk 

ohälsa, samt vem som har ansvar. Genom att prata om orsakerna till studenters 

psykiska ohälsa lyftes behovet av en kartläggning för att ta reda på mer. Det knöt alltså 

an till fokusfrågans ambition om en nationell kartläggning.  

Panelsamtal 2  

I november anordnade SFS tillsammans med Stockholms studenters 

centralorganisation (SSCO) ett panelsamtal om förebyggande arbete mot sexuella 

trakasserier bland studenter. Tidigare under 2019 släppte UHR en rapport om sexuella 

trakasserier inom högskolan, som huvudsakligen belyste förhållandena bland forskare. 

Syftet med panelsamtalet var att även belysa studentperspektivet samt vad som är 

vägen framåt för att förebygga sexuella trakasserier i högskolan. Deltog gjorde 

ministern för högre utbildning och forskning, en representant för studenter och 

representanter från UHR, lärosäten samt det nationella sekretariatet för 

genusforskning. Valet av ämne utgick från fokusfrågans ambition om att alla studenter 

ska ha rätt till en miljö fri från kränkande särbehandling och diskriminering.  
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Offentlig utfrågning i riksdagen  

I januari 2020 deltog SFS vid en offentlig utfrågning om psykisk ohälsa i riksdagen, som 

arrangerades i ett samarbete mellan flera utskott. Det gav möjlighet att göra ett 

anförande inför ett stort antal riksdagsledamöter från utbildnings-, arbetsmarknads-, 

social- och kulturutskotten, om behovet av att kartlägga studenters psykiska ohälsa. 

Aktiviteter gentemot Arbetsmiljöverket  

För att uppmärksamma Arbetsmiljöverket på att de behöver ge särskilt stöd till 

lärosätena gällande studenternas arbetsmiljöarbete, har SFS besvarat remisser samt 

deltagit vid ett intressentmöte som arbetsmiljöverket anordnat rörande sitt arbete med 

att förändra sin regelstruktur. SFS har även verkat för att andra aktörer inom 

utbildningssektorn ska delta i de aktiviteterna, som ett sätt att skapa ett större tryck 

kring problembilden. Under våren 2020 aviserade regeringen att den ska ta fram en ny 

arbetsmiljöstrategi som ska vara klar kring årsskiftet 2020-2021. Strategin kommer 

troligtvis att innehålla flera myndighetsuppdrag, bland annat till Arbetsmiljöverket. 

SFS har därefter koncentrerat sig på att försöka få med studentperspektivet så brett 

som möjligt i strategin. SFS har haft ett möte och lämnat ett inspel till 

arbetsmarknadsdepartementet. Den ursprungliga planeringen påverkades av Covid-19 

som gjorde att aktiviteter ställdes in samt att möjligheterna att opinionsbilda 

påverkades av att allas blickar var på frågor rörande pandemin.  

Möten med politiker och beslutsfattare  

SFS har haft flera möten med berörda politiker och besutsfattare. Frågan om en 

nationell kartläggning och studenthälsovårdens uppdrag har tagits upp i möten med, 

bland andra, minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans och 

socialminister Lena Hallengren. Frågan om arbetsmiljöuppdrag till UKÄ har tagits upp 

med UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm.  

Kampanj 

SFS påbörjade under vintern 2019/2020 att ta fram material för en bredare kampanj. 

Syftet med kampanjen var att skapa en bredare opinion kring studenters psykiska 

ohälsa och öka trycket på att tillsätta en utredning. Planen var att kampanjen skulle 

färdigställas under våren för att därefter lanseras, men med anledning av 

Coronaviruset behövdes tidsplanen flyttas fram. 

Studenthälsovården 

Även arbetet som rör studenthälsovården och att deras uppdrag behöver förtydligas 

behövde planeras om. SFS skulle medverka vid den nationella studenthälsokonferensen 

i maj, och hålla ett pass kring studenthälsans uppdrag, men konferensen blev inställd. 

SFS deltog dock under ett möte med UKÄ om deras myndighetsuppdrag om 

studenthälsovård.  

Därutöver har fokusfrågan berörts i samband med andra aktiviteter, som en del av det 

löpande påverkansarbetet, när det har varit relevant.  
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Debattartiklar  

I november 2019 skrev SFS en debattartikel i Altinget med rubriken “Utred 

studenternas psykiska ohälsa innan krisen blir värre”. Budskapet var att det behöver 

tillsättas en utredning om studenters psykiska ohälsa, vilket alltså motsvarar en av 

fokusfrågans ambitioner.  

I december 2019 skrev SFS doktorandkommitté en debattartikel i Universitetsläraren 

med rubriken “Kräv lärosätena att redovisa sitt arbete mot sexuella trakasserier”. 

Budskapet var att regeringen bör ge lärosätena i uppdrag att rapportera sitt arbete mot 

sexuella trakasserier, för att skicka en signal om att arbetet ska vara prioriterat och att 

det följs upp. Kravet var ett led i ambitionen att alla studenter ska ha rätt till en miljö 

fri från kränkande särbehandling och diskriminering.  

Resultat hittills 

Regeringen har gett CSN i uppdrag, att inom sitt uppdrag att följa och analysera de 

studerandes sociala och ekonomiska situation, särskilt fokusera på studerandes 

psykiska hälsa. Detta är inte tillräckligt, men det kan vara en del i ett större arbete med 

att kartlägga studenters psykiska ohälsa och införa åtgärder.  

Regeringen har gett UKÄ i uppdrag att kartlägga studenthälsovården, vilket inbegriper 

att undersöka hur studenternas tillgång till studenthälsovården ser ut. Det kan bli ett 

viktigt led för ambitionen att studenter med psykisk ohälsa ska få stöd. Dessutom 

bidrar det starkt till målbilden att studenthälsovården ska ha ett tydligt uppdrag.  

UKÄ har meddelat att de inte utövar tillsynsansvar för Arbetsmiljölagen men att de 

däremot inte stänger dörren för att inkludera arbetsmiljöfrågor som en fråga om 

utbildningskvalitet. De har dock meddelat att de inte kan införa nya 

bedömningsgrunder i utbildningsutvärderingarna inom den nuvarande cykeln. Det 

innebär att det inte kommer att vara aktuellt för dem att inkludera arbetsmiljöfrågor i 

sina bedömningar förrän tidigast 2022. Bedömning är att UKÄ har varit 

tillmötesgående, och att det inte är motiverat att påskynda några förändringar. Det 

innebär dock att den målbilden inte kommer att kunna genomföras inom fokusfrågans 

tidsramar. Det kommer att behövas andra förändringar för att nå ambitionerna om ett 

bättre systematiskt arbetsmiljöarbete och ett proaktivt arbete med den psykosociala 

arbetsmiljön på lärosätena.  

4.1.2 Organisatorisk fokusfråga 19/20-21/22 SFS enhetliga och 

ändamålsenliga kommunikation 

Den organisatoriska fokusfrågan rörande SFS enhetliga och ändamålsenliga 

kommunikation innehåller tre ambitioner: 

● SFS ska ta fram en strategi för hur SFS kommunicerar i olika frågor och utifrån 

behov och strategin ta fram material som kan användas långsiktigt i 

kommunikationen.  
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● SFS ska ta fram förslag på hur bland annat internationella studenter och 

studenter med olika funktionsvariationer bättre inkluderas vid medlemsaktiviter 

och möten. 

● SFS ska ta fram en guide som har syftet att beskriva SFS som organisation och 

de frågor som SFS arbetar med.  

Aktiviteter under fokusfrågans första år 

Rörande SFS kommunikationsstrategi togs ett ursprungligt utkast fram under våren 

2019 av SFS kansli. Flertalet diskussionspass hölls med SFS styrelse om strategins 

inriktning och innehåll. Vid verksamhetsårets slut fanns ett utvecklat utkast till 

kommunikationsstrategi klart. SFS styrelse tog också beslut att 

kommunikationsstrategin skulle förankras med SFS styrelse och inte enbart vara ett 

föremål för SFS kansli.  

Rörande mötesplatser inom SFS hölls flertalet digitala medlemsmöten som komplement 

till de två ordinarie medlemsmötena som skedde fysiskt i Borås och Stockholm. De 

digitala medlemsmötena utgjorde ett viktigt komplement i kommunikationen med 

medlemskårerna. Inför var fysiskt medlemsmöte gjordes en bedömning av 

inkluderingsaspekter så som tillgänglighet i lokaler där mötena skulle äga rum. Ett 

digitalt medlemsmöte hölls också på engelska för att testa hur det skulle fungera att 

föra diskussioner inom SFS frågor på engelska. Till detta möte togs det fram en ordlista 

över begrepp främst relevanta för SFS. Erfarenheten från detta möte var att det går att 

föra diskussioner på engelska men att det kräver goda förberedelser från alla 

mötesdeltagare inför mötet.  

Rörande Guide till SFS anställdes Christina Abduhallad som projektledare i slutet av 

verksamhetsåret efter en utlysningsprocess vilket resulterade i en färdig guide under 

augusti 2020. Guiden användes som underlag för SFS introduktionsdag 2020. 

4.2 Förutsättningar för akademin 

4.2.1 Starka och oberoende studentkårer 

Ambition: SFS ska arbeta för att skapa en rättssäker och transparent process 

för kårstatus där studentinflytandet och studentkårernas förutsättningar som 

oberoende är i fokus. 

De målbilder SFS presidium och kansli formulerade var: 

Målbild 1: SFS vet hur kårstatsuprocessen ser ut på de olika lärosätena samt sprider 

den kunskapen till aktörer inom sektorn 

Målbild 2: SFS har tydliga åsikter om vad som är en rättssäker och transparent 

kårstatusprocess 
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För att nå den första målbilden tog SFS fram rapporten Kårstatusprocessen, som 

lanserades på SFS medlemsmöte i februari 2020. Rapporten utgick från det material 

som UKÄ tog fram inom ramen för sitt uppdrag 2016–2017 att följa upp hur 

studentinflytandet fungerar efter att kårobligatoriet avskaffades. SFS gjorde en djupare 

analys av vissa frågor, för att räta ut frågetecken om reglerna kring kårstatusprocessen. 

Rapporten innehåll några rekommendationer till regeringen och lärosätena. 

Rekommendationerna handlade om förtydliganden, men sa ingenting om vad 

förtydligandena skulle innebära eftersom det ansågs vara ett principiellt 

ställningstagande som låg utanför utredningens syfte. 

Styrelsen inledde ett arbete med att åsiktsutveckla kring kårstatusprocessen och la 

fram förslag till SFSFUM 2020 för att nå den andra målbilden. En ambition var att 

rekommendationerna från rapporten skulle förankras tydligare i organisationen. På 

grund av coronapandemin genomfördes dock ett komprimerat fullmäktigemöte där vissa 

frågor sköts upp, däribland denna. Eftersom SFS inte hade tillräckligt konkreta åsikter 

om kårstatusprocessen gjordes bedömningen att SFS inte kunde driva frågan politiskt 

under verksamhetsårets sista månader. 

Resultat 

Sammantaget resulterade arbetet i att det nu finns en sammanställning av de regler på 

nationell nivå som rör kårstatusprocessen. Den tydliggör bland annat vad lärosätena 

kan ställa upp villkor kring och vad studentorganisationerna har frihet att själva 

besluta om. Genom dessa förtydliganden är det svårare för lärosätena att agera 

godtyckligt och studentorganisationerna har ytterligare ett verktyg för att hävda sin 

rätt. Därmed har SFS gjort kårstatusprocessen mer rättssäker och transparent. 

4.2.2 Tredubbla statsbidraget  

Ambition: SFS ska verka för ett tredubblat statsbidrag till Sveriges 

studentkårer 

Politiskt sett är statsbidraget för studentkårer en budgetfråga och det mesta av 

regeringens arbete med att ta fram statsbudgeten sker under våren. Därför valde SFS 

att begränsa påverkansarbetet till våren 2020.  

Under våren tog SFS hjälp av några medlemskårer i strategiskt viktiga valdistrikt för 

att få ut debattartiklar i olika lokaltidningar. Arbetet fick förhinder eftersom 

coronapandemin tog upp i stort sett allt medieutrymme. Två lokaltidningar publicerade 

ändå debattartiklar från kårerna i denna fråga. SFS tog dessutom initiativ till ett 

gemensamt ställningstagande med SUHF för att även lärosätena skulle visa sitt stöd för 

ett tredubblat statsbidrag. SFS lyfte frågan i möten med utbildningsdepartementet. SFS 

hade även möten med riksdagspolitiker från flera partier och hjälpte dem med underlag 

för att de skulle kunna driva frågan i riksdagen. 
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Resultat 

I höstbudgeten 2020 aviserades en höjning av statsbidraget med 60 %. Även om det inte 

är den 200-procentiga ökning som SFS efterfrågade så måste det ses som ett stort 

framsteg. 

4.2.3 Starka och oberoende lärosäten 

Ambition: SFS ska arbeta för att de förslag från “En långsiktigt, samordnad 

och dialogbaserad styrning av högskolan” som går i linje med SFS åsikter 

realiseras.  

Styrelsen avgränsade ambitionen med följande målbild samt vidare instruktion: 

Målbild 1: Att riksdagen fattar beslut om att ta bort högskoleprestationer (HPR) från 

det nationella resurstilldelningssystemet 

Målbild 2: Om ingen märkbar progression skett i Styr- och resursutredningen (STRUT) 

innan februari 2020 har en plan satts upp för SFS fortsatta påverkansarbete 

SFS gjorde en bedömning att regeringen troligtvis inte skulle föregå 

forskningspropositionen 2020 med några större reformer av resurstilldelningssystemet. 

Därför fokuserade påverkansarbetet på forskningspropositionen. 

Följande aktiviteter genomfördes: 

● Under hösten 2019 skickade SFS in sitt inspel inför regeringens arbete med 

forskningspropositionen. 

● Under våren tog SFS presidium upp problemen med HPR-tilldelningen i ett möte 

med ansvarig minister. 

● SFS genomförde ett webbinarium i juni. Inramningen var att prata om den 

kommande forskningspropositionen, men mycket vikt lades på hur Styr- och 

resursutredningen kommer att tas vidare och resurstilldelningssystemet kommer 

att förändras i forskningspropositionen. 

● SFS presidium hade även ett möte med utbildningsutskottets ordförande under 

våren. 

Resultat 

I höstbudgetpropositionen för 2021, som lämnades i september 2021, aviserades 3 000 

nya utbildningsplatser för livslångt lärande, där det prestationsbaserade inslaget i 

prislapparna togs bort. Den typen av utbildningar som satsningen avser har särskilt 

stora problem med låg genomströmning. Detta tyder på att regeringen har tagit till sig 

av kritiken mot HPR, att HPR inte leder till ökad kvalitet och genomströmning på det 

sätt som det är tänkt. I övrigt behöver arbetet utvärderas efter att regeringen har lagt 

fram forskningspropositionen. 
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4.3 Förutsättningar för studier 

4.3.1 Förutsättningar för verksamhetsförlagd utbildning 

Ambition 1: SFS ska verka för att studenten inte ska behöva stå för de extra 

kostnader en VFU-placering kan medföra. 

För att nå ambitionen skrev SFS rapporten “Ingen student ska betala för sin examen - 

En studie av kostnader och villkor för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).” Den 

släpptes den 23 mars 2020 och kan hittas på SFS hemsida. Rapporten har slutsatsen att 

studenten själv inte ska behöva stå för de extra kostnader som kan uppstå i samband 

med VFU och ger två olika rekommendationer på hur detta ska lösas. Den ena 

rekommendationen innebär att kostnader som uppstår vid VFU täcks av ett bidrag som 

utbetalas av CSN. Den andra rekommendationen innebär att lärosätena ersätter 

studentens kostnad, dock måste lärosätena i sin tur få ekonomiska resurser för att 

kunna göra det. I samband med att rapporten släpptes publicerades även en 

debattartikel för att uppmärksamma det faktum att många studenter behöver betala för 

att kunna genomföra sina studier och ta examen.  

Ambition 2: SFS ska verka för en nationell struktur kring administration av 

VFU-platser och för att uppmuntra verksamheter att ta emot studenter. 

Angående ambitionen att verka för en nationell administration för VFU så är det också 

en slutsats som dras av SFS rapport om VFU. En nationell administration skulle bidra 

till att trycket på VFU-platserna kan fördelas på ett bättre sätt och förhoppningsvis leda 

till att fler studenter får en VFU-plats närmare sin studie/bostadsort.  

Tidigt under verksamhetsåret la UKÄ och Socialstyrelsen fram ett förslag om att 

inrätta ett nationellt råd för framtidens vårdkompetens. Rådets uppgift ska vara att 

hantera befintliga utmaningar med brist på många yrkesgrupper, dimensionering och 

utbud av utbildningar och möta kompetensbehov för framtidens hälso- och sjukvård och 

vårdbehov. Styrelsen såg att detta råd skulle kunna behandla de frågor som en nationell 

administration skulle göra, inom vård- och medicinområdet. Redan innan förslaget lades 

fram lyfte SFS att det bör ingå en studentrepresentant i detta råd. Dock var det inte 

något som var med i förslaget. Detta har lyfts vid flertalet tillfällen i möten med 

utbildningsdepartementet både innan och efter regeringens beslut om att inrätta detta 

råd. Dock utan gehör, men det fortsätter att lyftas vid varje tillfälle som ges.  

Resultat 

Rapporten var tänk att vara en språngbräda inför ett mer utåtriktat påverkansarbete 

som skulle skett under våren. Det startades med att rapporten släpptes och att i 

samband med det även publicera en debattartikel. Dock påverkade Covid-19 på det sätt 

att denna fråga fick väldigt lite medialt utrymme samt att SFS var tvungna att 

prioritera ner påverksanarbtet i denna fråga till förmån för frågor som berörde Covid-

19. Rapporten kan dock användas i framtida påverkansarbete samt att 
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sammanställningen av vilka modeller för att ersätta studenters kostnader vid VFU som 

finns på de olika lärosätena kan användas av medlemskårer för att påverka sina 

lärosäten.  

4.3.2 Livslångt lärande 

Ambition: SFS ska arbeta för ett studiemedelssystem som möjliggör livslångt 

lärande. 

De målbilder SFS styrelse formulerade var: 

Målbild 1: SFS har tydliga åsikter gällande studiemedel för livslångt lärande. 

Målbild 2: SFS har insyn i regeringens arbete kring frågan om studiemedel för livslångt 

lärande och justerar arbetet därefter. 

Styrelsen inledde ett arbete med att åsiktsutveckla kring studiemedel för livslångt 

lärande och la fram förslag till SFSFUM2020. På grund av coronapandemin 

genomfördes dock ett komprimerat fullmäktigemöte där vissa frågor sköts upp, 

däribland denna. Därmed gjordes bedömningen att SFS inte kunde driva frågan 

politiskt under verksamhetsårets sista månader. 

I början av hösten hade SFS ett möte med utredaren för utredningen “Bättre 

studiemedel för äldre” för att göra inspel och framföra SFS åsikter. SFS svarade även 

senare under året på remissen där SFS tyckte till om de förslag som utredningen lade 

fram.  

Resultat 

På grund av att SFSFUM 2020 blev komprimerat uppnåddes inte den första målbilden 

att ha tydliga åsikter gällande studiemedel för livslångt lärande. Däremot skedde 

arbetet med åsiktsutveckling som landade i ett förslag på proposition som lämnades 

över till nästa verksamhetsår. Den andra målbilden uppnåddes på så vis att SFS 

träffade utredaren och gav ett remissvar. Därefter har regeringen inte lagt fram en 

proposition till riksdagen med förslag.  

4.4 Förutsättningar för SFS 

4.4.1 SFS IT-miljö 

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

tillgängliga och effektiva verktyg för kommunikation och 

informationsspridning både internt och externt. 

Under verksamhetsåret 18/19 gjordes ett inledande arbete kring utveckling av SFS IT-

miljö genom att inhämta behov från medlemskårer rörande en ny IT-miljö. Dessa inspel 

tillsammans med diskussioner inom styrelsen utgjorde grunden för en kravspecifikation 
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som fastställdes under verksamhetsåret 19/20. Efter att ett antal olika alternativ sågs 

över kring hur SFS IT-miljö skulle kunna reformeras, bland annat genom att ta in en 

särskild anställd för ändamålet eller att den befintliga personalen skulle ta fram något 

‘eget’, togs beslutet att vända sig till en utvecklingsbyrå. 

SFS gjorde en inventering över utvecklingsbyråer och hade intervjuer med tre olika 

alternativ. Valet föll på Divide and Conquer (DnC) som utvecklingsbyrån för SFS nya 

IT-miljö. Utifrån kravspecifikationen påbörjades en utvecklingsprocess. Varefter 

utvecklingsarbetet pågick skedde ökade grad av förankring. Initialt förankrades vissa 

val med kansliet, därefter styrelsen och därefter medlemskårerna på medlemsmöte vår. 

DnC var inbjudna till möte med styrelse och medlemskårerna, främst så att de skulle få 

en djupare förståelse för SFS organisation och verksamhet då relationen förväntades 

vara långvarig. Vissa specifika val förankrades även under styrelsemöten och digitala 

medlemsmöten. Arbetet resulterade i slutändan till en ny hemsida. Hemsidans 

utveckling hade även viss inverkan på andra delar av SFS, exempelvis behövde nya 

profilfärger tas fram för att den nya hemsidan skulle uppfylla kraven för 

tillgänglighetsanpassning. SFS fick också en ny logotyp i samband med detta arbete och 

sa upp Teamengine som intern dokumenthanteringsplattform.  

En tanke med den nya IT-miljön var att den skulle innebära en mötesplats för 

studentkårerna och studentrörelsen. Det visade sig i praktiken svårt att skapa en sådan 

mötesplats men ansatsen återfinns i att alla ska kunna ha konton på hemsidan där 

kontoinnehavare kan ange kontaktuppgifter.  

4.5 Återkommande verksamhet: Påverkansprocesser 

4.5.1 SFS bostadsrapport 

I augusti släppte SFS den årliga bostadsrapporten med en kartläggning av 

bostadssituationen i landets studentstäder. Rapporten bygger på en rundringning till 

studentkårer och bostadsbolag. Som en bilaga till rapporten redovisades även data som 

samlats in rörande studenters nyttjande av bostadsbidrag. Ett påverkanskit skickades 

ut till medlemskårerna för att hjälpa dem i kontakten med lokalmedia rörande 

bostadssituationen i respektive stad. 

Det mediala genomslaget var ovanligt stort, med stor exponering i bland annat DN, 

SVT, Expressen och Aftonbladet. En framgång var att bostadsministern vid två olika 

nyhetsinslag fick svara på frågor utifrån den problembeskrivning som ges i rapporten. 
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4.6 Externfinansierade projekt  

4.6.1 Utredning kring möjligt samarbete med Myndigheten för 

yrkeshögskolan (MYH) 

Efter en öppen utlysning med ett antal ansökningar beslutade presidiet att arvodera en 

utredare. Kortfattat gick uppdraget ut på att utreda om SFS skulle inrätta en 

studentombudstjänst inom SFS kansli som skulle vara finansierad av Myndigheten för 

yrkeshögskolan. Arbetet förankrades med styrelsen och en slutgiltig rapport skickades 

till SFSFUM 2020. På grund av att SFSFUM 2020 skedde digitalt blev det inte en större 

återrapportering som tänkt och rapporten lades enbart till handlingarna. Utredaren 

presenterade rapporten på Extra-SFSFUM 2020 under hösten 2020. SFS fullmäktige 

tog då efter diskussion beslut att inte fortsätta med planerna om att inrätta en 

studentombudstjänst enligt rapportens förslag.  

5. Kommittéer  

5.1 SFS Doktorandkommittée, DK  

SFS-DK held four whole day meetings. Beside this SFS-DK held four 2-3 hour video 

meetings. In between meetings the chair of SFS-DK has had continuous contact with the 

presidium of SFS through regular meetings with the vice-president of SFS Simon 

Edström. SFS-DK has in the form of its chair participated in numerous meetings both 

within SFS, but also with other actors within the sector.  

5.1.1 SFS-DK internal work 

Working directives and other internal documents 

As SFS-DK from SFS-FUM 2019 changed status to be a committee under the board of 

SFS, the process for appointing members of SFS-DK changed from being an election at 

SFS-FUM to a nomination by the board of SFS. The change of both status and 

appointment process made it necessary for SFS-DK to have working directives. The first 

version of these working directives was drafted by SFS-DK in the summer 2019, before 

being approved by the board of SFS in August 2019. The working directives were revised 

in March 2020. 

Quality assurance 

One of the core tasks of SFS-DK is to ensure representation of doctoral students at 

national level. SFS-DK nominates candidates for doctoral student representations in 

UKÄ through the presidium. To ensure the transparency of this process SFS-DK has 

developed an internal document SFS-DK Quality assurance that outlines the 
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procedure. 

In 2020 8 doctoral students were nominated for tasks in UKÄ. UKÄ reference group for 

student influence and governance: Simon Eriksson (SU), UKÄ evaluation of the doctoral 

educations in Chemistry: Alexei Cravcenco (GU, SFS-DK), Cecilia Bergquist (SU), 

Martin Ratsch (GU), Pascal Meyer (SU), UKÄ reference group for broadening 

recruitment: Louisa Svozil (KTH), UKÄ reference group for shadow doctoral students: 

Pil Maria Saugmann (SU, SFS-DK), UKÄ evaluation of the right to grant the licentiate 

and doctoral degree within the field of clinical research: Michael Platten (KI). From 

previous years Maria Zirra (SU) and Philip Gustafsson (SU) continued their work. 

Contact with university level doctoral student representation 

There are around 17 000 doctoral students distributed at 31 universities in Sweden. 

Doctoral students are in most cases represented by student unions. However the 

doctoral student representation at university level is part of the food chain of securing a 

good representation of doctoral students at national level in Sweden. It is important that 

SFS-DK has well established contact with doctoral student representation at university 

level in order to find candidates for UKÄ representation positions, and to find future 

members of SFS-DK. By the end of the term SFS-DK had established contact with 

doctoral student representation at university that covers roughly 14 500 of the 17 000 

doctoral students in Sweden.  

5.1.2 Other work of SFS-DK 2019-2020 

Forskningspropositionen 

The Swedish government presents its research bill every fourth year. In 2020 the 

Swedish government presents such a research bill. SFS wrote an “inspel” (suggestion) 

for the research proposition. SFS-DK participated in this work. The inspel can be found 

on SFS website.  

Sexual harassment of doctoral students 

In the fall of 2019 UHR published about sexual harassment in academia. Here they 

identified that international students, art students and doctoral students are especially 

vulnerable. SFS-DK lifted the issue in Universitetsläraren where we argued that the 

universities should document their work when it comes to preventing sexual 

harassment. The debate article in Universitetsläraren can be found on SFS website. 

“Hur mår doktoranden” 

ST, TCO and SFS (SFS-DK) conducted a survey in 2012 “Hur mår doktoranden” 

focusing on work/study/life balance and stress among doctoral students. The survey led 

to a report by the same name, which gave a number of recommendations on how to 

improve the conditions for doctoral students. SFS-DK initiated in May/June 2019 a 

revision of the project. Together with ST, SFS-DK has worked on a follow up on this 
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survey and consequently also the report. The survey was sent out in October 2020 and 

will be presented in the spring of 2021.  

Revision of SUHF:s recommendation for prolongation of doctoral students 

SFS-DK has participated in the work of revising SUHF:s recommendations for 

prolongation of doctoral students. 

The corona pandemic 

The corona pandemic has of course been a major topic for SFS-DK in 2019-2020. The 

corona pandemic has had many consequences for doctoral students and their education. 

The report was via the presidium of SFS sent to the university presidents, to the 

persons responsible for the research education and to the head of administration or 

similar at all universities in Sweden.  

Internationally  

In 2019-2020 SFS-DK has focused on getting an overview of EURODOC and how it 

functions. SFS-DK has participated in a few meetings in EURODOC, one regarding 

open science, a couple regarding the corona pandemic and two regarding the structure of 

EURODOC. SFS-DK participated in the Eurodocs online AGM in July. SFS-DK also 

organized a meeting with the Danish PhD organization PAND. 

5.2 SFS internationella kommittée, Komit 

Komit har under året haft regelbundna möten ungefär var tredje vecka. Mötena har 

framförallt varit kopplade till förberedelsearbete inför deltagande på evenemang samt 

återkoppling efter evenemangen. De evenemang som Komit har deltagit på är följande:  

● European Student Convention, Helsingfors 

● Nordiskt ordförandemöte, Torshavn 

● Board Meeting, Malta  

● European Student Convention, Nicosia 

● Nordiskt ordförandemöte, digitalt 

● Board Meeting, digitalt 

Sammanfattningsvis går det att säga att mycket under framförallt sista halvan av 

verksamhetsåret påverkades av pandemin som gjorde att det inte kunde ske några 

resor. Några höjdpunkter under hösten var den politik som SFS drev kopplat mot 

antagandet av Paper on Social Dimension, Sustainability statement och ESU:s finanser 

under Board Meeting på Malta. I de internationella rapporterna som skrivs inför varje 

styrelsemöte går det att läsa mer utförligt om det arbete som Komit gjorde under 

verksamhetsåret.  
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5.3 SFS kvalitetskommittée, SQC  

SQC:s arbetsformer bestod främst i att ha ett två timmars kvällsmöte varannan vecka 

med några arbetsmöten däremellan. Under verksamhetsåret hade SQC följande 

övergripande projekt: 

● Arbetsordning för studentpoolen 

○ SQC upprättade ett mer formellt dokument som reglerar studentpoolens 

funktionssätt och arbete.  

● Utbildning för studentpoolen 

○ SQC höll den andra utbildningen någonsin för medlemmar i SFS 

studentpool. Utbildningen tog plats i Folkuniversitetets lokaler i 

Stockholm och bestod av presentationer, diskussionspass och externa 

talare. 

● Digital workshop med studentpoolen 

○ SQC hade en digital workshop för att diskutera det nationella 

kvalitetssäkringssystemets utveckling. På workshopen höll även en 

ledamot i SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor ett föredrag om ett 

lärosätesperspektiv.  

● Guide till kvalitetsgalaxen 

○ Kvalitetskommittén hade flertalet arbetspass för att skriva ett dokument 

som skulle ge stöd för studentkårer i hur en bäst skapar 

studentengagemang och stöd i att utforma lokala 

kvalitetssäkringssystem. 

● Utveckling av principprogrammet 

○ Till processen för SFSFUM 2020 tog SQC fram ett nytt utkast på stycket i 

principprogrammet som rör kvalitetssäkring. Initiativet ledde till en ny 

formulering som beslutades om av SFS fullmäktige.  

● SQC:s interna åsiktsutveckling 

○ SQC påbörjade ett arbete i att skriva ner mer detaljerade åsikter kring 

kvalitet och kvalitetssäkring utifrån det framtagna förslaget till nya 

formuleringar i principprogrammet.  

● SQC:s kontakt med andra studentrepresentanter 

○ SQC identifierade ett antal studentrepresentanter inom SFS av relevans 

för SQC:s arbete. Detta rörde sig bland annat om SFS representant i 

SUHF expertgrupp för kvalitetsfrågor. SQC påbörjade ett arbete att hålla 

löpande kontakt med dessa representanter.  

● Utvärdering av UKÄ:s lärosätesgranskningar 

○ SQC intervjuade ett antal tidigare studentrepresentanter som ingått i 

bedömargrupper för UKÄ:s lärosätesgranskningar för att skapa sig en 

bättre bild av hur dessa fungerar. Detta arbete var tänkt att ligga till 

grund för vidare utvecklingsarbete med det nationella 

kvalitetssäkringssystemet.  
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Utöver dessa projekt har SQC enligt dess arbetsordning haft ett övergripande ansvar för 

att nominera studentrepresentanter till bedömaruppdrag inom det nationella 

kvalitetssäkringssystemet. Detta har inneburit löpande kontakt med SQC och 

studentkårer för att hitta lämpliga kandidater. SFS doktorandkommitté har löpande 

arbetat med att nominera bedömare till de UKÄ granskningar som kräver 

representanter som studerar på forskarnivå.  

SQC agerade även ett löpande bollplank för ansvarig presidial i olika typer av 

kvalitetsfrågor under årets gång. SQC presenterade också på UKÄ:s introduktionsdag 

och Nätverksträff för kvalitetssamordnare. SQC hade också flertalet diskussioner om 

SQC:s roll och organisering inom SFS.  

SQC intervjuade även Stockholms Lantbruksuniversitets (SLU) kvalitetssamordnare 

och ordförande för SLU:s samlade studentkårer (SLUSS) rörande deras kvalitetssystem. 

Detta då SLU var det första lärosätet som fick godkänt kvalitetssäkringsarbete inom 

ordinarie cykel.  

6. Löpande verksamhet 

6.1 Remisser 

Besvarade remisser: 

● Moderniserade dataskyddsbestämmelser – förslag på en mer ändamålsenlig 

reglering för studiestödsverksamheten 

● Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för 

hyresbostäder och bostäder för studerande 

● Kontroller vid högskoleprovet: ett lagförslag om åtgärder mot fusk (SOU 2019:37) 

● Demokratins skattkammare – förslag till nationell biblioteksstrategi 

● Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35) 

● Ändring av CSN:s föreskrifter om återbetalning av annuitetslån, studielån och 

studiemedel 

● Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel 

(CSNFS 2001:1) och studiestartsstöd (CSNFS 2017: 1) samt förslag till ändrade 

föreskrifter om utländska medborgare 

● Förslag till 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 

● Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande 

examen genom VAL 

● En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) 

● SFS inspel till forskningspropositionen 2020 (motsvarar praktiskt taget ett 

remissvar) 

● Revidering av gymnasieskolans yrkesprogram 
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● Studentinflytande när en enda person bereder eller fattar beslut (UKÄ remiss) 

● Bättre studiestöd till äldre 

● Förslag på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur 

● Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och 

vissa specialiseringsutbildningar 

● Modernare byggregler 

● Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen? (SOU 2019:50) 

● Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget 

● Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra 

lärosätenas roll för det livslånga lärandet 

● Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av 

sjukdomen covid-19 

● Långtidsutredningen 2019, huvudbetänkande 

● Förslag till ändringar i UHR:s föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande 

behörighet och urval. 

Remisser som inkommit till SFS eller övriga relevanta remisser som ej besvarades: 

● Stärkt kompetens i vård och omsorg 

● Särskilt förordnande för läkare 

● Promemorian Behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för 

ökad trygghet och studiero 

● Förslag till ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 

2013:8) och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina vid 

Sveriges lantbruksuniversitet 

● Förslag om Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning 

om vad arv och miljö betyder för människors hälsa 

6.2 Medial verksamhet 

Här nedan följer en redovisning kring SFS medieexponering för verksamhetsåret 

2019/2020. Den går igenom exponering i tryckt och social media, SFS publicerade 

material och aktivitet i SFS egna sociala kanaler.  

6.2.1 Medieexponering  

SFS har under hela verksamhetsåret synts en del i media. Exponeringen har dock varit 

ojämn och är till stor del centrerad till fyra tillfällen. Relevant att ha i åtanke att 

statistiken inte tar med allt, till exempel syns inte etermedia som radio och TV i 

statistiken. Exponeringen i sociala medier ökar något mellan november-maj, troligtvis 

på grund av att anställd kommunikatör på SFS kansli arbetade mer aktivt med att 

utveckla SFS egna sociala media under denna period.  

SFS har fått mer exponering framförallt vid rapportsläpp och vid större 

omvärldshändelser. De gånger under året som sticker ut i statistiken då exponeringen 

varit större är:  
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● Början av juli 2019: bostadsfrågan var 

aktuell och det rapporterades om högt tryck på 

studentbostäder inför att antagningsbeskedet skulle 

komma i mitten på juli. SFS intervjuades utifrån 

rollen som kunnig på bostadsfrågor för studenter.  

● Slutet av augusti 2019: lansering av SFS 

bostadsrapport 2019.  

● Början av december 2019: debatt kring om 

de som fuskat på högskoleprovet och kommit in på 

en utbildning ska få behålla sina poäng. SFS uttalar 

sig kring att de som fuskat sig in på en utbildning 

borde bli av med sina betyg.  

● Början av juni 2020: debatt då regeringen 

föreslog att de som fuskat på högskoleprovet och 

kommit in på en utbildning borde få behålla sina 

betyg på utbildningen. SFS håller inte med 

regeringen och citeras i ett antal artiklar. 

SFS har synts, citerats och omnämnts i både breda 

nationella media och i media vars målgrupp är 

akademien. I figur 2 rangordnas de medier som SFS 

dykt upp i flest gånger. Denna statistik ger en 

övergripande bild kring var organisationen får 

exponering. Dock är den inte heltäckande och alla 

medier inkluderas inte.  

6.2.2 SFS publicerade innehåll  

SFS har under verksamhetsåret publicerat 14 

artiklar: åtta debattartiklar, två cirkulärartiklar, tre 

repliker samt en krönika. Främst har artiklar 

publicerats i Altinget men även i 

Universitetsläraren, SvD, Dagen ETC, UNT med 

flera. Det kan anses vara en god bredd av media 

utifrån kriterierna var det är möjligt att nå fram 

opinionsmässigt samt vilka media som det är möjligt 

att publicera i.  

Figur 1. Total medieexponering under 

verksamhetsåret. De gröna staplarna 

motsvarar omnämningar i sociala medier 

medan de blåa staplarna motsvarar 

omnämningar i traditionella medier. 
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6.2.3 Sociala medier  

SFS har officiella sociala kanaler på Facebook, Instagram och Twitter. Utöver detta 

används även presidiets twitterkonton i kommunikationen. Facebook används i första 

hand för att sprida information och är den bredaste kanalen. Innehållet på Instagram 

har en mer lättsam prägel och Twitter har fokus på opinionsbildning.  

Facebook  

Antalet personer som gillar SFS facebooksida steg under verksamhetsåret från 2 554 till 

2 828 stycken. Detta till stor del tack att ett aktivt arbete med att sponsra inlägg drog 

igång. Förändringen illustreras i figur 3. Den totala räckvidden, det vill säga hur många 

personer som sett något av SFS inlägg minst en gång, uppgick som högst till 7 140 

personer. Total räckvidd illustreras i figur 4.  

Figur 3 Antal gilla-markeringar för SFS officiella facebooksida. 

  

Figur 2. Rangordning av de medier där SFS nämnts flest gånger under verksamhetsåret. 
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Figur 4 SFS officiella facebooksidas totala räckvidd för betalda och obetalda inlägg. 

Instagram  

Instagram når ut till främst medlemmar. Här är fokus på framgångar, SFS verksamhet 

och information. Följande tre inlägg var mest populära, i termer av gilla-markeringar, 

under verksamhetsåret: 

1. 17 mars “Studiemedel tryggat”, 91 likes  

2. 11 mars, Information angående situationen med studiemedel kopplat till corona, 

77 likes  

3. 27 augusti, Matilda Strömberg i TV4 med anledning av bostadsrapporten, 77 

likes 

Twitter  

Twitter används främst till opinionsbildning. Störst spridning på Twitter fick SFS då 

coronapandemin precis hade börjat och frågan om studiemedel var aktuell. Samtliga av 

de tre mest populära tweetsen under året är från mars månad: 

1. “Idag var vi på möte med @utbdep för ett samtal om det nya coronaviruset. 

CSN:s regler är i nuläget att om ett lärosäte stänger ner kommer studenterna 

inte längre vara berättigade till studiemedel. Vi kommer inte acceptera att 

studenter helt plötsligt förlorar sin inkomst”, 11 mars, 58 931 visningar  

2. Regeringen kommer lägga förslag till riksdagen om att studenter ska få behålla 

studiemedel och att lånet avskrivs ifall undervisning ställts in på grund av 

extraordinära händelser. Vi vill rikta ett stort tack till @ernkrans och @utbdep 

som har hörsammat studenternas oro, 17 mars, 16 394 visningar  

3. “Bra av Utb.departementet att öppna för fortsatt dialog, vi förväntar oss att 

regeringen tar åtgärder i frågan ifall studenter hamnar i en sådan situation. Om 

ert lärosäte väljer att stänga verksamheten ber vi att ni kontaktar oss så snart 

som möjligt. En lösning måste hittas.”, 11 mars, 11 379 visningar  

Assently: 8992252ef1788f302ce8643a363e8eaddfa46ba3cefac700b9a6f9d2d7ebf147dea56590ae8b3d258f7a17af696d88d6163c43f13b55b5681044e26eab5454f5



 

37 

6.2.4 Sammanfattning av SFS medial verksamhet 19/20 

Sammanfattningsvis har SFS synts i media under verksamhetsåret, exponeringen har 

dock varit relativt begränsad till större omvärldshändelser då SFS kallas in som 

sakkunnig eller studentrepresentant samt till bostadsrelaterade frågor. Att SFS årligen 

släpper bostadsrapporten gör att man ständigt anses aktuell i frågan och kallas in som 

expert alternativt citeras oavsett när frågan är uppe på agendan under året. Det går 

inte att se något mönster av negativ eller skadlig mediaexponering utan den exponering 

som finns är till stor del neutral eller positiv.  

Aktiviteten i SFS sociala medier ökade kraftigt under andra halvan av 

verksamhetsåret, detta troligtvis som ett resultat av att det kom igång ett mer 

strategiskt arbete med sociala medier samt att man började marknadsföra inlägg. 

Framförallt är det inlägg som har en direkt koppling till den enskilda studenten eller 

studentkåren som går bra, till exempel inlägg som gällde studiemedel under 

coronapandemin.  

7. Styrelsens arbetsgrupper  

Styrelsen arbetade med en rad olika frågor under året. En stor del av arbetet bestod av 

förberedelser inför fullmäktige samt arbete inom ramen för de arbetsgrupper som 

tillsattes. Nedan följer kortare beskrivning av grupperna. Skriftliga slutrapporter från 

arbetsgrupperna lades till handlingarna under styrelsemötet den 11 juni 2020, protokoll 

diarienummer O440-28/1920.  

7.1 Åsiktsutveckling 

Arbetsgruppens syfte: Arbetsgruppens arbete innefattade att tydliggöra och utveckla 

befintliga åsiktsdokument och formulera nya åsikter inom områden där SFS saknade 

åsikter. De åsiktsdokument som skulle ses över var SFS tre ställningstaganden: 

● SFS ställningstagande: En öppen och jämlik högskola för alla (O11-2/1920) 

● SFS bostadspolitiska ställningstagande (O11-14/1617) 

● SFS syn på högskolans omfattning, utbud, finansiering och antagning (O11-

16/1617) 

De områden där nya åsikter skulle utvecklas var:  

● en rättssäker och transparent kårstatusprocess, 

● studiemedel för livslångt lärande, 

● hållbar utvecklings alla dimensioner (ekologisk, social, ekonomisk) i relation till 

högre utbildning.  
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7.2 Ny politisk fokusfråga 

Arbetsgruppens syfte: Ta fram ett förslag på ny politisk fokusfråga.  

Arbetsgruppen fick i uppdrag att samordna arbetet med framtagandet av förslaget på 

en ny politisk fokusfråga. Arbetet påbörjades under hösten 2019 med ett pass på 

medlemsmötet i Borås samt formulär som skickades ut till medlemskårerna. I december 

2019 beslutade styrelsen att till fullmäktige lägga förslag om hållbar utveckling som ny 

politisk fokusfråga. Förslaget lyftes inte till SFSFUM2020 efter ändringen till digitalt 

sammanträde.  

7.3 Årets Studentstad 

SFS har sedan 1999 delat ut utmärkelsen Årets Studentstad, som går till en stad som 

aktivt arbetar med att främja studenters situation och leverne. Arbetsgruppens syfte 

var att agera jury till mottagare av utmärkelsen Årets Studentstad och presentera detta 

för styrelsen.  

Styrelsen fattade beslut under sitt sammanträde i mars 2020 att tilldela Borås 

utmärkelsen Årets Studentstad 2020/2021, efter en ansökan från Borås Stad, 

Studentkåren i Borås, Högskolan i Borås och Borås Näringsliv. 

7.4 FUM-gruppen 

Arbetsgruppens syfte var att ansvara för styrelsens arbete inför, under och efter 

SFSFUM.  

Under våren 2020, efter dialog med medlemskårerna, beslutades det att SFSFUM 

skulle ske digitalt på grund av coronapandemin. Det betydde omtag på kort varsel där 

SFS behövde undersöka hur man skulle kunna anordna SFSFUM digitalt. Under 

vanliga omständigheter, är SFSFUM en stor händelse där medlemskårerna har 

möjlighet att träffa varandra, nätverka, och diskutera med varandra under åsiktstorgen 

innan beslut tas i plenum. Därför valde styrelsen att endast lyfta budget och 

verksamhetsplan som propositioner under det digitala mötet och istället ha ett fysiskt 

extra SFSFUM under hösten 2020 där resterande propositioner skulle lyftas.  

7.5 Medlemsmöte 

Styrelsens arbetsgrupp för medlemsmöte planerade verksamhetsårets två 

medlemsmöten. höstens medlemsmöte ägde rum i Borås och vårens på Kungliga 

Musikhögskolan. Medlemskårerna som stod som medvärd satte sin prägel på 

arrangemanget genom sina programpunkter samt aktiviteter som var anpassade till 

mötet. Utvärdering av arrangemangen visade på att merparten var mycket nöjda med 

de båda.  
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7.6 Kontakt- och medlemsrekrytering 

Arbetsgruppens syfte: Ta fram strategier samt delegera arbete inom styrelse för att 

uppnå syftet med kårkontaktsystemet samt för rekrytering av nya medlemskårer. 

Arbetsgruppen tog fram två utkast på strategier som diskuterades i styrelsen. Efter 

diskussionerna såg arbetsgruppen att behovet av strategierna och deras upplägg såg 

annorlunda ut än vad som beskrevs i arbetsgruppens uppdragsbeskrivning. Inga beslut 

om strategier togs under verksamhetsåret. 

7.7 SFS 100 år 

Arbetsgruppens syfte var att planera inför SFS 100-årsjubileum och firandet av 100 år 

av nationellt studentinflytande, samt att synliggöra detta i Sverige och internationellt. 

Arbetsgruppen ansvarade för styrelsens arbete inför 100-årsfirandet och arbetet för att 

ta fram en jubileumsskrift. Under hösten justerade styrelsen projektplanen och en 

eventkoordinator, Katharina Metsis, anställdes för att överta huvudansvaret för 

planeringen. Arbetsgruppen fungerade då som en referensgrupp som utgjorde ett stöd 

till kansliet i planerandet. En jubileumskommitté utlystes under våren vilket bland 

annat resulterade i att en redaktör för jubileumsskriften blev tillsatt. 

7.8 Vision och syfte  

Arbetsgruppens syfte var att fortsätta det arbete som gjordes i 18/19 års arbetsgrupp 

Syfte, Prioritering, Ekonomi och Långsiktighet (SPEL) som föregicks av 2017/2018 

rapport ”SFS organisatoriska långsiktighet”. Arbetet mynnade ut i en proposition med 

förslag till nytt syfte samt en vision för SFS. Propositionen lyftes inte till SFSFUM efter 

ändringen till digitalt sammanträde.  

8. Arrangemang 

8.1 Medlemsaktiviteter 

8.1.1 SFS introduktionsdag  

SFS introduktionsdag ägde rum i Stockholm den 21 augusti 2019 efter UKÄ:s 

studentdag dagen innan. Mötet ägde rum en hel dag fysiskt i Studentpalatset i 

Stockholm. Mötet fokuserade på att introducera SFS som organisation till SFS 

medlemskårer. Mötet hade följande mötesagenda: 

● Introduktionsrunda 

● SFS historia och organisation 

● Presentation av SFS-DK 
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● Hur SFS arbetar 

○ Åsikter och högskolesektorn 

○ Presidiets ansvarsuppdelning 

● Workshop: Vad händer i högskolesektorn 2019/2020? 

● Vad kommer SFS jobba med under verksamhetsåret? 

● Hur vill vi arbeta tillsammans? 

● Snabbutvärdering 

Syftet med introduktionsdagen var att säkerställa att alla medlemskårer kunde få en 

möjlighet att träffa varandra och få en gemensam bild av SFS. Att diskutera 

kommunikationsformer var också mycket viktigt och framgångsrikt för hela 

verksamhetsåret. 

8.1.2 Medlemsmöte höst 

Medlemsmöte höst ägde rum den 8 och 9 oktober 2019 fysiskt i Borås där Borås 

studentkår stod värd. På mötet stod följande agenda: 

● Presidiets inledande presentation  

○ Kort om SFS 

○ Studentrepresentanter 

○ Återblick sedan SFS introduktionsdag 

○ SFS politikområden 

○ Enhetlig och ändamålsenlig kommunikation + IT-miljö 

○ Almedalen 

○ Rollen som medlemskår 

● Extern talare Julian Lo Curlo från den Danska motsvarigheten till SFS, DSF, om 

hållbarhetsarbete inom studentrörelsen 

● En middag med samkväm mellan mötets deltagare.  

● Workshop med styrelsens arbetsgrupp för Åsiktsutveckling 

● Presentationer från valberedningen, SFS-DK och SFS 100 år arbetsgrupp 

● Värdkårspass om “Vad gör en stad till en bra studentstad?” 

● Workshop med styrelsens arbetsgrupp för Vision och syfte 

● Workshop med styrelsen arbetsgrupp för Ny politisk fokusfråga 

8.1.3 Medlemsmöte vår 

Medlemsmöte vår ägde rum den 3 och 4 februari 2020 i Stockholm där Kungliga 

Musikhögskolans studentkår stod värd. På mötet stod följande agenda: 

● Presidiets presentation 

● Extern talare Claes Andersson, forskare från Malmö universitet, om psykosocial 

hälsa bland studenter 

● Värdkårspass om det lilla kårperspektivet 

● Åsiktstorg om Proposition 1 SFS verksamhet och Proposition 2 SFS budget och 

medlemsavgift 
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● En middag med fantastisk underhållning från Kungliga musikhögskolans 

studentkår och en gedigen musikquiz 

● Åsiktstorg om Proposition 3 SFS Vision och syfte samt Proposition 4 Ändringar i 

SFS principprogram 

● Extern talare Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans 

● Förankringspass om utveckling av SFS IT-miljö där utvecklingsbyrån Divide and 

conquer deltog 

● Presentationer från SFS doktorandkommitté och valberedningen 

● Åsiktstorg om Proposition 5 Ändringar i SFS ställningstagande Högskolans 

omfattning, utbud finansiering och antagning, Proposition 6 Ändringar i En 

öppen och jämlik högskola för alla och Proposition 7 Ändringar i SFS 

bostadspolitiska ställningstaganden 

8.1.4 Digitala medlemsmöten  

Under verksamhetsåret hölls digitala medlemsmöten vid följande datum med 

tillhörande övergripande mötespunkter: 

● 4 november 2019 

○ Snabb genomgång av bakgrund och syfte med digitala möten 

○ Genomgående av SFS nuvarande verksamhet, planering och återkoppling 

från verksamhetsplanen 

○ Genomgång av SFS arbete och konkretiserade ställningstagande i 

följande områden: 

■ Psykisk ohälsa och arbetsmiljö 

■ Studentbostäder 

■ Internationalisering 

○ Frågor till presidiet rörande SFS verksamhet och politik  

○ Diskussion rörande tema för gemensamt seminarium med SUHF i 

Almedalen 

○ Diskussion rörande hur vi kan arbeta tillsammans som gemensam 

studentsektor 

 

● 4 december 2019 

○ Vad som är på gång inom SFS kansli, styrelse och presidium 

○ Vad man kan göra när ministern kommer på besök 

○ Medlemsförankring 

■ Nästa politiska fokusfråga 

■ Förslag till vision och syfte 

■ Ny logotyp för SFS 

■ Dokument för att stödja er i kvalitetsarbete 

○ Innovationsutredningen 

○ Påverka gemensamt 

 

● 26 februari 2020 (detta möte skedde på engelska) 

Assently: 8992252ef1788f302ce8643a363e8eaddfa46ba3cefac700b9a6f9d2d7ebf147dea56590ae8b3d258f7a17af696d88d6163c43f13b55b5681044e26eab5454f5



 

42 

○ How does SFSFUM work and what is the time plan leading up to 

SFSFUM 2020? 

○ Going through the propositions to SFSFUM 

○ Answering of questions regarding where motions fit the best 

 

● 16 mars 2020 

○ Information och diskussion rörande hantering av Coronaviruset 

■ Information om nuvarande läget 

■ Diskussion angående SFSFUM 

■ Allmän diskussion om läget på landets studentkårer och lärosäten 

○ Information, diskussion och omröstning rörande SFS förhållningssätt till 

Sverigedemokraterna 

■ Presentation av presidiet 

■ Frågor till presidiet 

■ Diskussion i mindre grupper 

■ Diskussion i helgrupp 

■ Omröstning i Mentimeter 

 

● 15 april 2020 

○ Genomgång av det praktiska upplägget av SFSFUM 

■ Funktionärer 

■ Schema 

■ VoteIT och Zoom 

○ Genomgång av dagordningen och förslagen på SFSFUM 

■ Kort presentation av förslagen 

■ Frågor 

■ Förslag från kårer 

■ Diskussion 

○ Corona-relaterade frågor och diskussioner 

 

● 19 maj 2020 

○ Övergripande info från SFS centralt 

○ Återkoppling: Deltagande i vetenskaplig studie 

○ Uppdatering angående Coronapåverkan och Extra-FUM 2020 

■ Fokus: Studenters försörjning 

■ Fokus: Internationella studenters situation 

○ Frågor och inspel sen paus i 15 min 

○ Sammanställningar av studentenkäter 

○ Diskussion och erfarenhetsutbyte via mentimeter och padlet 

■ Läget med/hos er och bostadssituation 

■ Campussituationen och mottagning i höst 

■ Studentkårssituationen 

■ Vad kan vi som studentkårer göra för att stävja ensamhet vid 

distansstudier? 
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○ Inspel rörande SFS prioriteringar och allmänna medskick via mentimeter 

○ Förankring: Utbildning för studerandeskyddsombud i höst 

8.1.5 Digitalt SFSFUM  

Under verksamhetsåret planerades det för att ha ett SFSFUM i Halmstad som var 

Årets studentstad 19/20. Arbetet med förberedelserna gick bra och samarbetet med 

Halmstad studentkår fungerade fint. På grund av Covid-19 var styrelsen tvungna att 

besluta att ställa om SFSFUM 2020 till ett digitalt FUM. Beslutet skedde i samråd med 

Halmstad studentkår. I samband med beslutet att ha ett digitalt FUM togs även 

beslutet att dra tillbaka majoriteten av de propositioner som styrelsen tidigare hade lagt 

fram. Detta gjordes för att hinna med de punkter som bedömdes vara viktigast för att 

verksamheten skulle kunna fortsätta under nästa verksamhetsår. Samtidigt lade 

styrelsen även ett förslag om att ett extra-FUM skulle hållas hösten 2020 för att 

behandla de tillbakadragna propositionerna. Trots att beslutet om att FUM skulle vara 

digitalt fattades enbart fyra veckor innan lyckades SFS genomföra ett digitalt FUM, 

mycket tack vare de funktionärer som ställde upp som mötesordförande, 

mötessekreterare, Vote-IT-support och teknisk support.  

8.2 Mingel och panelsamtal 

Under året har SFS anordnat ett antal mingel och panelsamtal för att uppmärksamma 

och påverka i frågor som är viktiga för SFS.  

8.2.1 Högskolepolitiskt mingel - Två år efter metoo - vad har hänt?  

Under hösten 2019 anordnade SFS och Stockholms studentkårers centralorganisation 

(SSCO) ett högskolepolitiskt mingel med ett panelsamtal om metoo och vad som har 

hänt efter två år. Karin Röding som var generaldirektör för Universitet och 

högskolerådet (UHR) presenterade UHR:s rapport “Universitets och högskolors arbete 

mot sexuella trakasserier – en undersökning på regeringens uppdrag” som släpptes 

samma höst. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning, forskning och rymdfrågor 

höll ett anförande om vad regeringen gör. Därefter hölls ett panelsamtal med följande 

deltagare:  

● Astrid Söderbergh Widding, rektor, Stockholms universitet  

● Helena Wessman, rektor, Kungliga musikhögskolan 

● Karol Vieker, Equality and diversity manager, Handelshögskolan i Stockholm,  

● Oskar M Wiik, ordförande, SSCO 

● Fredrik Bondestam, föreståndare, Nationella sekretariatet för genusforskning  

Även Matilda Ernkrans och Karin Röding deltog i samtalet. Moderator var Jacob 

Adamowicz. Det var bra uppslutning med ungefär 30 deltagare från bland annat 

medlemskårer, utbildningsdepartementet samt en riksdagsledamot.  
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8.2.2 Examen under coronapandemin - får jag ett jobb? 

Paneldebatt med följande personer: 

● Matilda Ernkrans, Minister för högre utbildning och forskning 

● Sandro Scocco, Chefsekonom för Arena Idé 

● Abelone Tischbein-Madsen, verksamhetsansvarig studentverksamhet på Akavia 

● Jayeon Lindallee, forskare inom bland annat arbetslöshetsförsäkring på Lunds 

universitet 

Seminariet var en del i påverkansarbetet med att få till någon form av 

arbetslöshetsersättning för studenter. Seminariet väckte stort intresse och ca 1 200 

personer svarade att de skulle delta eller var intresserade av att delta på 

facebookevenemanget. Seminariet går att se i sin helhet på SFS facebooksida.  

8.2.3 Framtidens forskningspolitik 

Panelsamtal med januaripartiernas högskolepolitiska talespersoner om den kommande 

forskningspolitiska propositionen. Panelen bestod av följande personer: 

● Gunilla Svantorp (S) 

● Fredrik Christensson (C)  

● Maria Nilsson (L) 

● Mats Berglund (MP) 

Moderator var Johannes Hylander från byrån New Republic. Seminariet var också en 

del av ‘Framtidsarenan’ - ett försök till digital komplement till Almedalsveckan. Hela 

samtalet finns inspelad på SFS facebooksida. Seminariet var en del av 

verksamhetsplanspunkten om Starka och oberoende lärosäten.  

Diskussionerna kretsade kring vad de olika budgetförhandlande partierna ville se i den 

kommande forskningspolitiska propositionen. Vissa välkända personer inom 

högskolesektorn som Pam Fredman och Karin Röding var aktiva i kommentarsfältet 

under seminariets gång vilket förgyllde diskussionerna. SFS främsta medskick till 

politikerna i panelen var att arbeta vidare med de förslag som SFS tillstyrker i STRUT.  

8.3 Almedalen  

I Almedalen blev det stor fokus på studenters psykiska ohälsa och deras arbetsmiljö då 

det var den dåvarande fokusfrågan, samt kompetensförsörjningsfrågor. 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.  

SFS deltog i följande aktiviteter som arrangerades av andra:  
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● Panelsamtal: Universitetens roll för en hållbar värld - omvärldens förväntningar. 

Arrangör: SUUN-nätverket.  

● Panelsamtal: Rätt studentbostäder, i rätt tid och till rätt pris? Arrangör: 

Studentbostadsföretagen. Deltog gjorde bland andra bostadsminister Per Bolund.  

● Panelsamtal: Klimatsmarta lärosäten. Arrangör: Gröna studenter. Deltog gjorde 

bland andra minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans. 

● Panelsamtal: Hur löser vi kompetenskrisen? Arrangör: Entreprenörskapsforum, 

Örebro Universitet.  

● Panelsamtal: Hur mycket ska arbetsmarknadens behov styra högskolans utbud? 

Arrangör: FEI Företagsekonomiska Institutet, Högskolan Väst. 

● Rundabordssamtal: Hur rustar vi människor för ett livslångt lärande? Arrangör: 

Högskolan Väst. 

● Panelsamtal: Digital utbildning på begäran, universitetets framtida förfäran? 

Arrangör: Uppsala universitet, Upptech. 

● Panelsamtal: Är det kooperativa näringslivet ett alternativ på ungas 

arbetsmarknad? Arrangör: Svensk Kooperation, Kooperativa förbundet. 

● Panelsamtal: En ny lärarutbildning, igen? Men hur ska den se ut? Arrangör: 

SUHF. 

Utöver deltagande i andras paneler anordnade SFS traditionsenligt ett seminarium 

tillsammans med SUHF. Namnet på seminariet var “Studenters hälsa - varför mår 

studenter dåligt och vem har egentligen ansvar” och berörde studenthälsans roll i 

relation till övrig sjukvård.  
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IP: 66.102.9.108


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2020-12-22 16:34:20 Case reviewed by party: Klara Van Blaricum, 199805260644 (BankID)
IP: 83.185.37.202


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148 Safari/604.1


2020-12-22 16:34:32 Case reviewed by party: Sara Gabrielsen, 199506208702 (BankID)
IP: 81.234.184.124


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A515F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/87.0.4280.101 Mobile Safari/537.36


2020-12-22 16:35:10 Case signed by party: Klara Van Blaricum, 199805260644 (BankID)
IP: 83.185.37.202


Useragent:


2020-12-22 16:35:32 Case signed by party: Sara Gabrielsen, 199506208702 (BankID)
IP: 81.234.184.124


Useragent:


2020-12-22 17:06:04 Case request opened by party: Thea Maria Sandqvist, 199405087926 (BankID)
IP: 217.208.129.200


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Mobile/15E148


2020-12-22 17:09:01 Case reviewed by party: Thea Maria Sandqvist, 199405087926 (BankID)
IP: 217.208.129.200


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
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2020-12-22 17:09:24 Case signed by party: Thea Maria Sandqvist, 199405087926 (BankID)
IP: 217.208.129.200


Useragent:


2020-12-22 17:55:01 Case request opened by party: Elis Wibacke, 199312288435 (BankID)
IP: 66.102.9.101


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2020-12-22 17:56:44 Case reviewed by party: Elis Wibacke, 199312288435 (BankID)
IP: 188.151.141.79


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SAMSUNG SM-G930F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
SamsungBrowser/13.0 Chrome/83.0.4103.106 Mobile Safari/537.36


2020-12-22 17:57:44 Case signed by party: Elis Wibacke, 199312288435 (BankID)
IP: 188.151.141.79


Useragent:


2020-12-23 09:59:36 Case request opened by party: Jens Linus Theorell, 199310126694 (BankID)
IP: 66.102.9.104


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2020-12-26 20:24:49 Case reviewed by party: Jens Linus Theorell, 199310126694 (BankID)
IP: 79.102.145.172


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36


2020-12-26 20:31:04 Case signed by party: Jens Linus Theorell, 199310126694 (BankID)
IP: 79.102.145.172


Useragent:


2020-12-29 09:17:35 Case request opened by party: Linn Svärd, 199202032620 (BankID)
IP: 66.102.9.116


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2020-12-29 15:18:08 Case reviewed by party: Jenna Karin Pystynen, 199505272063 (BankID)
IP: 188.238.115.19


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; MAR-LX1A) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/84.0.4147.89 Mobile Safari/537.36


2020-12-29 15:18:29 Case signed by party: Jenna Karin Pystynen, 199505272063 (BankID)
IP: 188.238.115.19


Useragent:


2020-12-30 09:23:09 Case reviewed by party: Linn Svärd, 199202032620 (BankID)
IP: 78.70.45.157


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/13.1.2 Safari/605.1.15


2020-12-30 09:25:12 Case signed by party: Linn Svärd, 199202032620 (BankID)
IP: 78.70.45.157


Useragent:


2021-01-04 15:24:41 Case request opened by party: Simon Edström, 199602051915 (BankID)
IP: 66.102.9.108


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2021-01-04 15:24:42 Case reviewed by party: Simon Edström, 199602051915 (BankID)
IP: 80.216.197.71


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36


2021-01-04 15:26:43 Case signed by party: Simon Edström, 199602051915 (BankID)
IP: 80.216.197.71


Useragent:


2021-01-04 15:33:49 Case request opened by party: Joel Cevey Tärnholm, 199504057457 (BankID)
IP: 66.102.9.108


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2021-01-04 15:35:02 Case reviewed by party: Joel Cevey Tärnholm, 199504057457 (BankID)
IP: 213.238.224.13


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36


2021-01-04 15:35:41 Case signed by party: Joel Cevey Tärnholm, 199504057457 (BankID)
IP: 213.238.224.13


Useragent:


2021-01-04 15:35:41 All parties have signed, certificate generated
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