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Sveriges förenade studentkårer

Förord

Denna guide riktar sig till SFS anslutna medlemskårer, till dig som är
förtroendevald inom SFS men också till dig som är nyfiken på oss och vill
veta mer! SFS styrs demokratiskt av medlemskårerna och medlemskårerna
bestämmer vad SFS är och gör. Därför vill vi att du som medlem, genom
denna guide, ska få en introduktion till organisationen; hur du påverkar
SFS och hur SFS i sin tur påverkar i en nationell och internationell kontext.
Arbetet med guiden har varit en del av SFS organisatoriska fokusfråga
för 2019-2022 och syftar till att öka kunskapen om organisationen bland
medlemmarna. I denna guide kommer du få en presentation av hur
organisationen ser ut idag, vilken kontext SFS verkar i samt hur du som
medlem kan påverka SFS prioriteringar och politiska mål. Du kan läsa
guiden från sida till sida, men det går också bra att slå upp de kapitel du vill
lära dig mer om.
Vill du veta mer om SFS löpande arbete eller önskar en fördjupning
uppmuntras du höra av dig till SFS presidium eller styrelse för mer
information.
Glad läsning!

Simon Edström
Ordförande
2020/2021

Linn Svärd
Vice ordförande
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Vad är SFS och varför finns vi?
.

SFS är den samlade studentrösten som driver gemensamma
frågor som rör studenter på en nationell och internationell
nivå. Som den samlade studentrösten är SFS främsta uppgift
att företräda medlemmarnas och studenternas intressen.
Detta innebär att påverka i frågor som är viktiga för studenter.
SFS har runt ett femtiotal anslutna medlemskårer, som
tillsammans samlar ungefär 340 000 av landets studenter.
Det finns en stor mångfald bland SFS medlemskårer
vilket gör att SFS representerar studenter med olika
förutsättningar och från olika sorters utbildningar. Detta
ger SFS en unik möjlighet att tala för studentgruppen i
sin helhet, vilket gör SFS till en viktig samtalspartner för
makthavare inom högre utbildning.
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1. Historia
För att förstå SFS kan det vara bra att börja med att
sätta organisationen i en historisk kontext. Låt oss därför
gå tillbaka till strax efter första världskrigets slut. Då
fanns det ett behov av samarbeten mellan studenter,
och lösningen var att bilda en organisation. Till en början
var SFS huvudsakliga uppgift att samordna de svenska
studenterna i internationella frågor, eftersom en nationell
organisation krävdes för att få delta i olika internationella
sammanhang.
SFS bildades officiellt den 19 mars 1921. År 1930
utökades SFS verksamhet då det kom ett beslut om att
genomföra en social-ekonomisk utredning för att visa
regeringen studenternas behov av ett lägre biljettpris på
järnvägarna. Med det, så var påverkansorganisationen SFS född.
SFS organisation, ekonomi och roll har förändrats under de 100
år som organisationen har funnits. SFS har alltid arbetat utifrån
studenternas behov och intressen, vilket har förändrats under
årens gång. Som ett resultat av att studenter hade behov av
billigare resor och studentlitteratur startade SFS bland annat
Resebyrån Kilroy, Akademibokhandeln och Studentkortet. SFS
har också bidragit till att vi har studentrepresentation på nationell
nivå, att studiemedlet höjts, bättre villkor för studenter med barn,
byggande av studentbostäder, att pedagogisk kompetens ska ha
betydelse vid tjänstetillsättning m.m.
Våra arbetsområden har kontinuerligt breddats och idag arbetar
SFS med nästan alla frågor som rör studenter. SFS har under åren påverkats
av interna faktorer, så som vilka som är medlemmar och vad medlemmarna vill
ha, och av externa påtryckningar, som till exempel förändringar i samhället eller
nya lagar och regler såsom kårobligatoriets avskaffande.
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1.2 Olika
studentkårer
runt om i landet
I den svenska högskolekontexten är studentkårer
demokratiskt uppbyggda organisationer vars syfte
regleras i högskolelagen. Även om studentkårernas
syfte är detsamma, så skiljer den interna organisationen
sig åt mellan olika kårer. Detta är viktigt att ha i åtanke
om man jobbar med eller inom SFS, eftersom SFS har
anslutna studentkårer från Sveriges största och minsta
lärosäten. Kårerna har olika prioriteringar, förutsättningar
och resurser att bedriva sitt arbete - både internt och
gentemot SFS. Till exempel har vissa kårer stora kansli
med flera heltidsanställda medan andra inte har någon
förtroendevald som arbetar heltid.
Studentkårerna påverkar oftast på en lokal och regional nivå
- gentemot det egna lärosätet, mot sin kommun och region.
SFS arbetar inte gentemot enskilda lärosäten, utan detta gör
den egna kåren bäst. SFS samlar däremot kårer runt om i
landet som tillsammans bestämmer prioriteringarna och vilka
gemensamma viktiga frågor som ska drivas på nationell och
internationell nivå.
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2. SFS organisation

I detta kapitel kommer du få en redogörelse för SFS interna organisation och de olika
beståndsdelarna av organisationen. Därutöver kommer du få beskrivet olika sätt du som
medlem kan vara med och påverka SFS.
Medlemskårer

2.1 SFSFUM

SFS Fullmäktige (SFSFUM) är organisationens högsta beslutande organ. Fullmäktige
har traditionellt ett möte per år i april eller maj och består av 349 mandat fördelat
över alla medlemskårer. Kårerna representeras i förhållande till hur många studenter
de representerar. Detta innebär att ju fler studenter som kåren representerar, desto
fler mandat har den kåren på SFSFUM.
På SFSFUM behandlas förslag från styrelsen (propositioner) och förslag från
medlemskårer (motioner). Fullmäktige beslutar om organisationens styrdokument
och väljer de förtroendevalda, så som presidiet och styrelsen. SFSFUM består
huvudsakligen av två olika delar: åsiktstorg och plenumsammanträden. Innan plenum
anordnas åsiktstorg, vilket kan beskrivas som ett interaktivt diskussionsforum
där medlemmarna får diskutera och ta ställning till de olika förslagen. Det kallas
för åsiktstorg eftersom det är ett öppet möte där olika åsikter och perspektiv
välkomnas. Under plenum sitter alla delegater och styrelsen i en större hörsal och
röstar bifall eller avslag på olika förslag.
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Frågor som reg
elbundet
behandlas av FU
M

Medlemsmöten

Val av SFS presidium
Val till SFS styrelse
Val till SFS valberedning
Val till SFS verksamhets
revisorer
SFS budget och medlem
savgift
SFS verksamhetsplan
SFS åsiktsdokument oc
h stadga,
vid behov
Propositioner av styrels
en
Motioner av medlemmar

Utöver SFSFUM anordnar SFS
medlemsmöten. Syftet med
medlemsmöten är att återkoppla kring
SFS verksamhet, diskutera aktuella
frågor, förankra och diskutera förslag inför
SFSFUM. Medlemsmötena brukar äga rum
minst en gång per termin och är en viktig
mötespunkt för att skapa sammanhållning
bland SFS medlemmar.

Några tips till dig som ska delta på FUM
INNAN FUM:
Utse er delegation i god tid så att ni har tid att läsa och diskutera igenom alla motioner
och propositioner inför SFSFUM. Under SFSFUM är det mycket som händer, försök därför
vara påläst innan du kommer!
Delta på medlemsmöten innan FUM. Styrelsens propositioner förbereds och förankras
på medlemsmöten innan FUM och du kan vara en aktiv del av förarbetet genom att delta
på dessa tillfällen.
UNDER FUM:
Vissa medlemskårer organiserar sig inom olika grupperingar under SFSFUM och det
kan vara bra att ha koll på dessa, på mandatfördelningen bland kårerna och var din kår
befinner sig.
EFTER FUM:
Svara på SFS utvärderingar och var med och förbättra FUM till nästkommande år.
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2.2 Intern organisation
Styrelsen
SFS styrelse består av SFS ordförande, vice ordförande och 11 ideella ledamöter som
väljs av SFSFUM. Styrelsen är ytterst ansvarig för organisationens verksamhet och leder
SFS ur ett strategiskt perspektiv i både organisatoriska och politiska frågor.
Presidiet
Presidiet består av en ordförande och en vice ordförande och väljs av SFS fullmäktige.
Tillsammans utgör de ett organ som kallas för ”Presidiet”. Olika organisationers presidium
består av olika konstellationer och roller, men inom SFS så utgör ordförande och vice
ordförande presidiet. Presidiet är heltidsarvoderade studenter som är ansiktet utåt för
studentrörelsen. Detta innebär att de representerar landets studenter och arbetar både
kortsiktigt och långsiktigt för att påverka i olika studentpolitiska frågor. De ansvarar
också för den dagliga arbetsledningen av SFS kansli och verkställer tillsammans med
styrelsen de beslut som SFSFUM har beslutat om.
Studentrepresentanter
SFS utser även studentrepresentanter till olika organ på nationell nivå.
Studentrepresentanterna för studenternas talan i forum som rör student- och
högskolepolitiska frågor på en nationell nivå. I sin roll som representanter för studenterna
för studentrepresentanterna inte sin egen åsikt utan de utgår från de åsiktsdokument
som SFSFUM har beslutat om.
Kommittéer
För att samla kompetens och engagemang inom vissa specifika frågor utser styrelsen
kommittéer. Inom SFS finns det för tillfället tre olika kommittéer. Dessa är:
•
•
•

SFS-DK - SFS doktorandkommitté
SQC - SFS kvalitetskommitté
Komit - SFS internationella kommitté

Komit och SQC leds av SFS presidie medan SFS-DK leds av en egen ordförande som
utses av styrelsen.
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2.3 SFS kansli
SFS kansli arbetsleds av presidiet och utför stora delar av det operativa arbetet som
rör SFS organisation och politik. Alla på kansliet är anställda och finns som stöd i
det dagliga arbetet. SFS har under åren varit organiserat på olika sätt beroende på
organisationens prioriteringar och förutsättningar. SFS har under åren haft många
anställda och ett stort kansli, men i dagsläget (2020) har SFS ett mindre kansli som består
av en organisationssekreterare, två politiska sekreterare, en eventkoordinator och en
kommunikatör. Organisationssekreteraren arbetar med att hantera många praktiska och
administrativa frågor, som löpande ekonomihantering. SFS politiska sekreterare finns
till som stöd för presidiets arbete. De arbetar till exempel med omvärldsbevakning, att
skriva rapporter, underlag, remissvar och debattartiklar. I sitt arbete faller de tillbaka
på de åsiktsdokument som medlemmarna beslutat om på SFSFUM. Kommunikatören
har kontakt med media och ansvarar för all extern kommunikation. Kommunikatören
ansvarar även för organisationens hemsida, sociala medier och att stödja presidiet i sitt
kommunikativa arbetet gentemot makthavare, media och medlemmar. Utöver dessa
rollen kan vissa tidsbegränsade anställningar förekomma.
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2.4 SFS styrdokument
SFS styrs internt av olika styrdokument. Styrdokumenten finns till för att strukturera, organisera och
informera om de mål och riktlinjer organisationen har.
Inom SFS finns det tre kategorier av styrdokument:
1. Styrdokument som beslutas av FUM. Den första nivån av styrdokument är de dokument
som beslutas av SFSFUM. Hit hör stadga, åsiktsprogram, verksamhetsplan, budget samt
ställningstaganden och uttalanden om politiska frågor.
2. Styrdokument som beslutas av styrelsen. Den andra nivån är styrdokument som
beslutas av styrelsen. Hit hör olika policyn och arbetsordningar. T.ex. policy för resor, policy för
studentrepresentation m.m.
3. Dokument som beslutas av presidiet. Den tredje nivån är dokument som beslutas av SFS
presidium. Hit hör remissvar och rapporter som utgår från de åsikter som SFSFUM har beslutat om
och beslut om studentrepresentanter.
Låt oss nu gå närm
are in på SFS polit
st
iska
yrdokumenten oc
SFS åsiktsdokument
h hur de förhåller
sig till varandra
SFS principprogram: Principprogrammet utgör SFS ideologiska grund och alla SFS
politiska värderingar finns nedskrivna i principprogrammet. Principprogrammet är
vägledande i allt politiskt påverkansarbete som SFS bedriver.
Politiska ställningstaganden: Med utgångspunkt i principprogrammet finns det mer
specifika åsikter formulerade i politiska ställningstaganden. SFS ställningstaganden
tydliggör och utvecklar organisationens åsikter kring olika specifika frågor. T.ex. kring
studentbostäder.
Verksamhetsplan:
Utöver
principprogrammet
och
ställningstaganden,
är verksamhetsplanen också ett styrdokument med politiskt innehåll.
Verksamhetsplanen har treåriga fokusfrågor men utgår från redan befintliga åsikter
från principprogrammet eller ställningstaganden. Om en åsikt inte finns formulerad
i övriga styrdokument kan man genom verksamhetsplanen yrka på att ta fram det.
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2.5 SFS ekonomi

3,5 %

Medlemsintäkter
23,5 %

SFS ekonomi har varierat mellan åren vilket
har berott både på interna och externa
faktorer.
Intäkterna kommer främst från
medlemsavgifter (internt) och statsbidrag
(externt), men kan även komma från vissa
externt finansierade projekt.

Statsbidrag
73 %

Intäkter

Kostnaderna utgörs främst av
personalkostnader (lön till presidiet och
kansliet, lokalkostnader m.m.). Detta beror
på att SFS anställda är organisationens
främsta verktyg till att uppnå politiskt
påverkansarbete. Det är genom personalens
dagliga arbete som organisationen fungerar
och där SFSFUM:s åsikter konkretiseras
och verkställs. Andra kostnader utgörs
av löpande verksamhet så som SFSFUM,
kommittéerna och styrelsens arbete.

Styrelsen,
valberedningen &
revisorer
4,1 %

Kommittérna
4,7 %

SFSFUM
& medlemsaktiviteter

SFSFUM bestämmer över de ekonomiska
ramarna, vilket innebär att FUM fastslår
kostnadsställen som styrelsen och
presidiet sedan förhåller sig till under
verksamhetsåret.

Kostnader

6,4 %

Kansliet,
personal &
Presidiet
84,7 %

Vill du veta mer om de exakta intäkterna och
kostnaderna finns SFS årsbokslut tillgängliga
på hemsidan.

Graferna visar en genomsnittlig procentsats
på intäkter och kostnader mellan 20142019
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2.6 Hur du som medlem påverkar

Om du vill påverka SFS och har en idé som du vill göra till verklighet finns det olika sätt att gå
tillväga på. SFSFUM sätter ramarna och vill du påverka SFS åsikter och prioriteringar följer här
ett exempel på hur du kan göra!
Steg 1. Du diskuterar din idé med SFS styrelse och andra medlemskårer
informellt. Därefter tar du upp idéen formellt på ett medlemsmöte.
Steg 2. Det finns stort stöd för din idé och du bestämmer dig för att driva
den vidare till FUM (i bästa fall tar styrelsen till sig av din feedback och de
föreslår själva ändringen, då kan du skippa steg 3 och 4).
Steg 3. Du ser över resterande styrdokument och inser antingen att:
a) Du behöver inte ändra i åsiktsdokumenten. Detta eftersom du hittar stöd
för din idé, eller för att det inte finns något som går emot den.
Tillvägagångssätt: I sådana fall kan du yrka på att lägga till ditt förslag i
verksamhetsplanen så att SFS kan jobba med frågan under det kommande
verksamhetsåret.
b) Du behöver ändra i åsiktsdokumenten. Detta eftersom det finns åsikter
som strider emot din idé.
Tillvägagångssätt: Du yrkar på att ändra specifika formuleringar i
ställningstagande eller principprogrammet till FUM. Innan FUM har du
formulerat ett förslag som SFS styrelse och de andra kårerna kan ta ställning
till.
Steg 4. FUM röstar bifall för ditt förslag och din idé förverkligas!
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Fler påverkansmöjligheter

Utöver att påverka SFS ramar och prioriteringar genom SFSFUM finns det andra sätt att gå
tillväga på om du vill påverka SFS under verksamhetsårets gång.

Du kan delta i medlemsmöten och på så sätt få en insyn i
verksamheten och tidigt vara med i alla förankringsprocesser.
Din kår kan hålla i ett medlemsmöte i SFS regi och i samband
med det bestämma över dagordningen till ett värdkårspass samt
planera in en aktivitet i samband med mötet.
Du kan få en större insyn i SFS verksamhet genom att ta
del av styrelsens och kommittéernas arbete genom att läsa
styrelsehandlingarna.
Du kan söka ett av många förtroendeuppdrag inom SFS, t.ex. till
styrelseledamot, studentrepresentant eller kommittéerna.
Hör gärna av dig till presidiet eller styrelsen och föreslå en kaffe om
du har tankar och funderingar som du vill diskutera!
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3. Nationellt påverkansarbete
SFS finns till för att samordna den samlade studentrösten i Sverige. Den nationella kontexten
som SFS påverkar i består av många olika aktörer och processer. Detta kapitel kommer
beskriva den statliga styrningen, olika politiska processer och aktörer.
Statlig styrning
Högskolesektorn är Sveriges största statliga verksamhet. Majoriteten av de svenska
universiteten och högskolorna är statliga myndigheter. Även om universiteten har en
stor autonomi och frihet så styrs de ändå som statliga myndigheter. Statlig styrning
kan se ut på olika sätt men sammanfattat styr staten genom lagar och regler, budget,
regleringsbrev och olika myndighetsbeslut.
Statliga och privata lärosäten
Några av SFS medlemskårer är verksamma på privata lärosäten och dessa regleras inte
på samma sätt som de statliga universiteten. Lärosäten som inte är statliga omfattas
inte av högskolelagen och andra regleringar som kommer beskrivas i följande kapitel.
Definitionen av studenter
När lagar och förordningar talar om studenter så betyder det studenter som läser på
grundnivå och avancerad nivå men också doktorander som läser på forskarnivå.
SFS påverkansarbete
SFS är en officiell remissinstans i student-och högskolepolitiska frågor och har rätten att
utse nationella studentrepresentanter. Utöver detta arbetar SFS för att påverka genom
att omvärldsbevaka och vara insatta i politiska processer. SFS påverkansarbete kan ta
sig uttryck på många olika sätt. I vissa frågor påverkar SFS reaktivt, och i andra proaktivt.
Det reaktiva arbetet handlar om att reagera på förslag som presenteras av beslutsfattare.
Proaktivt jobbar SFS med att konkretisera och formulera SFSFUM:s åsikter till konkreta
förslag till makthavare. SFS presidium arbetar för att förmedla studenternas röst genom
att t.ex. delta på möten med makthavare, arbeta opinionsbildande, skriva
rapporter och debattartiklar. En viktig del i påverkansarbetet innebär att
identifiera på vilken nivå och i vilken tid en fråga ska drivas.
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3.1 Olika aktörer

På en nationell nivå finns det många olika aktörer som påverkar i frågor som rör högre utbildning.
De olika nivåerna som SFS arbetar för att påverka på sträcker sig mellan beslutsfattare och olika
opinionsbildare.

Beslutsfattare

Regering

Riksdagen
Riksdagen är den högsta
beslutande församlingen i
Sverige. En av riksdagens
viktigaste uppgifter är att
besluta om lagar.

Regeringen styr Sverige och
är drivande i arbetet med att
förändra våra lagar. De förändringar
som regeringen vill genomföra
formuleras i propositioner som
lämnas till riksdagen att besluta om.

Utskotten

Utbildningsdepartmentet

Utbildningsutskottet
(UU). Består av
riksdagsledamöter från
alla politiska partier. UU
bereder utbildningsfrågor
till riksdagen.

Utbildningsdepartementet ansvarar
för regeringens utbildningsoch forskningspolitik. Under
departementet ligger olika statliga
myndigheter och forskingsråd.

Statliga universitet och
högskolor
Opinionsbildare

Fristående intresseorganisationer
Det finns många fristående
intresseorganisationer och
samarbetsorgan som arbetar för att
påverka våra beslutsfattare. SFS är en
sådan organisation.

16.

Fackliga organisationer

Fackliga organisationer har till
uppgift att tillvarata anställdas
intressen i arbetslivet.
Fackförbunden arbetar för
universitetslärarnas och forskarnas
fackliga och professionella
intressen både lokalt på
lärosätena och centralt gentemot
departement, media m. fl.

Relevanta myndigheter
Nedan kommer en kort beskrivning av myndigheter under utbildningsdepartementet.
UKÄ - Universitetskanslersämbetet är myndigheten som ansvarar för kvalitetsutvärdering, vilket
innebär att de granskar kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring.
UKÄ ansvarar även för statistisk uppföljning av svenska lärosäten och juridisk tillsyn.
UHR - Universitets- och högskolerådet har ett brett uppdrag. Myndigheten arbetar med
antagning till högre utbildning, ansvarar för antagning.se, högskoleprovet och stödjer lärosätena
i sitt arbete för ökad mångfald, lika rättigheter och breddad rekrytering. Myndigheten jobbar
även med internationellt samarbete, mobilitet och bedömning av utländska utbildningar.
Utöver detta arbetar UHR också med att sprida information om högre utbildning och ansvarar
för driften för flera stora IT system inom högskolan.
CSN - Centrala studiestödsnämnden är den myndighet i Sverige som har hand om studiestöd,
hemutrustningslån och körkortslån. CSN skriver även rapporter och för statistik
över studenters ekonomiska och studiesociala situation.
ÖKS - Överklagandenämnden för studiestöd är en statlig myndighet vars huvudsakliga uppgift
är att pröva överklaganden av CSN beslut om tilldelning och återkrav av studiestöd.
HAN - Högskolans avskiljandenämnd prövar ärenden om att avskilja studenter från
högskoleutbildning efter anmälan från rektor vid ett lärosäte. Enligt högskolelagen kan
studenter som har gjort sig skyldiga till allvarlig brottslighet avskiljas från sin utbildning om det
finns en påtaglig risk för att studenten kan skada en annan person eller värdefull egendom under
utbildningen. Ett beslut om avskiljande innebär att studenten inte får fortsätta sina studier.
ÖNH - Överklagandenämnden för högskolan är en myndighet som har till uppgift att pröva
överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolan och yrkeshögskolan. ÖHN är den sista
instansen i dessa ärenden och det går därför inte att överklaga överklagandenämndens beslut.
Utöver dessa myndigheter finns det många andra myndigheter som är placerade under till
exempel Finansdepartementet, Utrikesdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet
som SFS arbetar för att påverka.
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En lista på andra aktörer

Utöver tidigare nämnda myndigheter finns även statliga forskningsråd och intresseorganisationer som
SFS har nära samarbete med. Nedan listas några av dem.
Nationella samarbetsorganisationer och opinionsbildare
SUHF - Sveriges Universitets- och Högskoleförbund. SUHF är en medlemsorganisation för
universitet och högskolor.
Svenskt näringsliv - Svenskt Näringsliv är en svensk arbetsgivarorganisation som företräder
privata företag i Sverige.
VA - Vetenskap och allmänhet är en ideell förening som syftar till att främja dialog, samverkan
och öppenhet mellan forskare och allmänheten. SFS är medlem i VA.
IVA - Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin är en kunglig vetenskapsakademi vars syfte är att
främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling.
Statliga forskningsråd
Forskningsråd är en organisation för forskningsfinansiering och begreppet används oftast på
organisationer som förmedlar statlig finansiering till forskning. Forskningsråden ligger under olika
departement.
VR - Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning
inom alla vetenskapsområden.
Vinnova - Verket för innovationssystem, VINNOVA, är en statlig myndighet med uppgift att
främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av
behovsmotiverad forskning.
FAS - Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, är en statlig myndighet som
initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning om arbetsliv, hälsa och välfärd
FORMAS - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande är ett svenskt
forskningsråd och en statlig myndighet under Miljödepartementet som ska bidra till att stödja
framstående forskning inom hållbar utveckling.
Forte - Forte ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors
hälsa, arbetsliv och välfärd.
Fackliga organisationer
SULF - Sveriges universitetslärare och forskare, är universitetslärarnas, forskarnas och
doktorandernas fackliga och professionella organisation.
SACO - Sveriges akademikers centralorganisation, är en facklig centralorganisation.
TCO - Tjänstemännens centralorganisation.
ST - Fackförbundet ST är fackförbundet för de som är anställda inom statlig verksamhet.

3.2 Lagar och förordningar

Nedan beskrivs relevanta lagar och förordningar som riksdagen och regeringen har beslutat om.
Högskolelagen
Högskolelagen (1992:1434) är en lag som reglerar högskolor och universitet i Sverige som
har staten som huvudman. Där framgår t.ex.att studenter ska ha rätt till inflytande och att
universiteten och högskolorna ska samverka med det omgivande samhället.
Högskoleförordningen
Högskoleförordningen (1993:100) kompletterar bestämmelserna i högskolelagen. Här finns till
exempel tillträdesregler, examensmål och information om vad som kan överklagas.
Andra lagar och förordningar
Utöver högskolelagen och högskoleförordningen finns ytterligare lagar och förordningar som
styr statliga universitets och högskolors verksamhet.
•
•
•
•
•

Förvaltningslagen (2017:900)
Diskrimineringslagen (2008:567)
Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid
universitet och högskolor
Förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid
universitet och högskolor
Lag en om tillstånd att utfärda vissa examina (1993:792)

Regleringar om studentinflytande
Studentinflytande på statliga universitet och högskolor är
också reglerat i lagen och går att läsa mer om i högskolelagen,
högskoleförordningen och studentkårsförordningen. Högskolelagen reglerar bland annat att
studentkårernas huvudsakliga syfte är att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen
och förutsättningarna för studier vid högskolan. I HF står det även att studentkårer ska vara
demokratiskt uppbyggda organisationer som ska kunna representera studenterna inom
kårens verksamhetsområde. Mer om detta finns att läsa de olika lagarna och går att hitta på
riksdagens hemsida.
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3.3 Statlig styrning

Statlig styrning kan se ut på olika sätt och nedan beskrivs några vanliga styrmedel och processer.
Lagförslag, utredningar & remisser
Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en
kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som
kallas betänkande. När detta sker så vill SFS och andra intresseorganisationer påverka
lagförslaget, genom att påverka utredningen. Här kan man påverka under olika steg, där det
första steget är att påverka utredningens direktiv och sedan utredningens innehåll.
Innan regeringen tar ställning till ett nytt lagförslag skickas
utredningen med lagförslaget på remiss till myndigheter,
organisationer och andra intressenter. På så sätt kan regeringen
veta vad de som berörs tycker och vilket stöd förslaget har.
Budgetprocessen
En annan viktig process är regeringens budgetförslag.
Universitet- och högskolor, studentkårerna och SFS får
statsanslag och därför påverkar budgeten högskolesektorn.
Arbetet med att ta fram regeringens budgetförslag inleds mer
än ett år innan budgeten ska beslutas om. SFS och andra
intresseorganisationer vill därför vara med och påverka i god tid
innan förslaget läggs fram till riksdagen.
Regleringsbrev
När riksdagen beslutat om budgetpropositionen så beslutar regeringen varje år om
regleringsbrev till alla myndigheter. De statliga universiteten och högskolorna får årligen
regleringsbrev som innehåller övergripande regler och riktlinjer om hur myndigheten ska
arbeta. Där anger regeringen målen för verksamheten och vilka anslag man har tillgång till.
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4.1 Internationellt påverkansarbete
För att påverka i studentfrågor på en europeisk nivå
är SFS med i European Students Union, ESU. ESU är
en paraplyorganisation som organiserar 45 nationella
studentorganisationer från 38 länder, där bland annat
SFS ingår. Inom ESU finns olika grupperingar och SFS
ingår i NOM, som står för Nordiskt Ordförandemöte. NOM
är ett nordiskt nätverk och under mötena diskuteras
framförallt gemensamma frågor för de nordiska och
baltiska länderna. SFS ingår även i EURODOC, som är
ett europeiskt samarbetsorgan för organisationer som
på den nationella nivån organiserar doktorander och
nyexaminerade doktorer.
För att påverka vad SFS ska driva i en internationell
kontext finns Komit, SFS internationella
kommitté. Komit deltar på ESU- och
NOM sammanträden och representerar
SFS. I EURODOC sammanhang är det
däremot SFS Doktorandkommitté som
representerar SFS. Komit och SFS-DK
utgår från befintliga ställningstaganden
som SFSFUM har beslutat om.
Du som medlem är välkommen att höra av
dig till Komit och SFS-DK om du är nyfiken
på deras arbete, eller ta del av de rapporter
som kommittérna skriver till SFS styrelse.
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4.2 Doktorander inom SFS
I Sverige är doktorander studenter som bedriver forskarutbildning. Detta
innebär att doktorander har samma rättigheter och skyldigheter vad gäller
studentinflytande som studenter på grundutbildningsnivå. Därför har SFS en
kommitté som arbetar med doktorandfrågor, SFS-DK. SFS-DK jobbar med
kvalitetssäkring av forskarutbildningar och för att förbättra doktoranders villkor
nationellt och internationellt. SFS-DK rådgiver presidiet och styrelsen i frågor
som rör doktorander och deras utbildning.
Du som är doktorand och är intresserad av SFS-DK:s arbete får gärna höra av
dig till SFS-DK. Du kan också höra av dig till studentkåren på ditt lärosäte om
du vill jobba med att förändra doktoranders situation på just ditt lärosäte. Mer
information om SFS-DK finns även på SFS hemsida.
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4.3 Kvalitetsarbete inom SFS
Att våra utbildningar håller en hög kvalitet
är en viktig fråga och en gemensam
angelägenhet för både studenter och
anställda. Alla lärosäten arbetar kontinuerligt
med kvalitetssäkring och studentkårer är
på olika sätt involverade i sitt lärosätes
kvalitetssäkringsarbete.
På en nationell nivå är UKÄ myndigheten
som
granskar
kvaliteten
i
högre
utbildning och forskning. Det nationella
kvalitetssäkringssystemet består av olika
granskningar och vid varje granskning tillsätts
en bedömargrupp. I bedömargruppen ingår
bland annat en studentrepresentant som
SFS nominerar. SFS kvalitetskommitté,
SQC arbetar löpande med kvalitetsfrågor
inom SFS. SCQ leder SFS studentpool,
som är en grupp studenter som utbildas
till att bli bedömare. Om du är nyfiken på
kvalitetssäkring och vill ta del av SCQ:s
arbete får du gärna att höra av dig till SFS
kvalitetskommitté på sqc@sfs.se.
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