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Styrelsens motionssvar
Proposition 4
Styrelsen vill inleda med att tacka alla motionärer för de inkomna motionerna.
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#P4-PP-11
Bakgrund
Begreppet doktorand omnämns enbart i principprogrammet i det tillägg som görs i
#stycke-39. Att introducera begreppet doktorand kräver därför en definition av
begreppet som görs i det inledande avsnittet. Eftersom begreppet student
inledningsvis definieras som studenter på grund- avancerad- och forskarnivå, anser
vi även att forskarstuderande inkluderas i den inledande definitionen. Att därför
göra ett tillägg av definition av doktorand anses därmed som överflödigt. Därför
yrkar vi också på att ändra begreppet doktorand till forskarstuderande.

Förslag
Föreslår ändring i #stycke-3:
[...] avancerad nivå eller forskarnivå, och med doktorand en student som är antagen till
och bedriver utbildning på forskarnivå, allt i den utsträckning inte annat anges
särskilt. forskarnivå.

Motionär
Studentkåren vid Högskolan Väst, Dalarnas Studentkår, Kristianstad Studentkår,
Studentkåren i Östersund, Blekinge Studentkår, Gotlands studentkår Rindi,
Studentkåren i Skövde och Halmstad Studentkår

Styrelsens motionssvar
Styrelsen föredrar motionärernas yrkande. Styrelsen önskar även framhålla att vi
som följd av yrkandet bör försöka hålla oss konsekvent till begreppet forskarstudent
snarare än doktorand, såvida doktorand inte är särskilt passande (såsom i fallet
skuggdoktorand).
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att bifalla motionen.
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#P4-PP-12
Bakgrund
Begreppet doktorand omnämns enbart i principprogrammet i det tillägg som görs i
#stycke-39. Att introducera begreppet doktorand kräver därför en definition av
begreppet som görs i det inledande avsnittet. Eftersom begreppet student
inledningsvis definieras som studenter på grund- avancerad- och forskarnivå, anser
vi även att forskarstuderande inkluderas i den inledande definitionen. Att därför
göra ett tillägg av definition av doktorand anses därmed som överflödigt. Därför
yrkar vi också på att ändra begreppet doktorand till forskarstuderande.

Förslag
Föreslår ändring i #stycke-39:
[...] säkerställas genom examination. Doktorander Forskarstuderande ska aldrig själva [...]

Motionär
Studentkåren vid Högskolan Väst, Dalarnas Studentkår, Kristianstad Studentkår,
Studentkåren i Östersund, Blekinge Studentkår, Gotlands studentkår Rindi,
Studentkåren i Skövde och Halmstad Studentkår.

Styrelsens motionssvar
Styrelsen hänvisar till svaret P4-PP-11.
Styrelsen rekommenderar fullmäktige att bifalla motionen.
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#P4-PP-14
Bakgrund
Likväl som högskolepedagogisk kompetens anses nödvändig för undervisande och
handledande personal bör forskarstuderande i sin utbildning ges utrymme för
lärande kring högskolepedagogisk kompetens. Forskarstuderandes lärande i
högskolepedagogik anses lika viktig och bör vara en naturlig del av utbildningen
med hänsyn till att lära sig som blivande lärare.

Förslag
Föreslår ändring i #stycke-36:
[...] handleder har gedigen högskolepedagogisk kompetens. Det är även viktigt att
forskarstuderande ges utrymme i sin utbildning i högskolepedagogisk kompetens. Allt
[...]

Motionär
Studentkåren vid Högskolan Väst, Dalarnas Studentkår, Kristianstad Studentkår,
Studentkåren i Östersund, Blekinge Studentkår, Gotlands studentkår Rindi,
Studentkåren i Skövde och Halmstad Studentkår.

Styrelsens motionssvar
Medan styrelsen instämmer i att forskarstuderande ska ges utrymme i sin
utbildning till högskolepedagogisk utbildning så anser styrelsen att det är
problematiskt ifall SFS uttrycker vad en akademisk utbildning bör (och eventuellt
inte bör) innehålla. Däremot, likt gällande ställningstagande om en gedigen
högskolepedagogisk kompetens, så bör SFS ta ställning för de förutsättningar som
vi anser behövas för en god utbildning. Styrelsen delar motionärens mening men
anser att det är för hög detaljnivå för SFS att ta ställning till.. Det är upp till
respektive forskarutbildningsnämnd (eller motsvarande) och lärosäte, i samarbete
med den lokala kåren, att avgöra vad som ska och inte ska prioriteras i deras
forskarutbildning.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att avslå motionen.
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#P4-PP-15
Bakgrund
Vi anser att internationalisering är väldigt brett och inom ramen för utbildning
handla om mer än enbart mobilitet eller kontaktskapande och önskar därmed
fördjupa begreppet mer än vad som gjorts i #stycke-20.

Förslag
Föreslår ändring i #stycke-20:
[...] ett annat land utan även att exempelvis eller knyta internationella kontakter som
student eller akademisk personal. personal, utan även exempelvis olika typer av inslag
i utbildning där det internationella perspektivet inkluderas.

Motionär
Studentkåren vid Högskolan Väst, Dalarnas Studentkår, Kristianstad Studentkår,
Studentkåren i Östersund, Blekinge Studentkår, Gotlands studentkår Rindi,
Studentkåren i Skövde och Halmstad Studentkår.

Styrelsens motionssvar
I styrelsens förslag till Principprogrammet betonar styrelsen vikten av
internationalisering samtidigt som vi väljer att problematisera internationalisering
genom att betona att den inte enbart avser de fysiska aspekterna, likt ett fysiskt
utbyte. Internationalisering handlar om individens förutsättningar av agera i ett
internationellt sammanhang - vanligen kallat för interkulturell kompetens.
Internationalisering handlar också om att nyttja fler forum, exempelvis virtuella
sådana, under olika tidsperioder såväl korta som långa och att främja en mångfald
och öppenhet inom den egna organisationen.
I det ursprungliga förslaget framgår det alltså att det internationella perspektivet
ska inkluderas i utbildningen och att den är inte är enkelformig. Styrelsen anser
att de exempel som lyfts i den ursprungliga texten är tillräckliga och koncisa nog för
att uttrycka textens innebörd utan det extra tillägget.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att avslå motionen.
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#P4-PP-17
Bakgrund
I texten finns det vissa grammatiska fel och missar som bör åtgärdas. I yrkandet så
flyter texten bättre med en liten korrigering som inte ändrar innebörden av texten.

Förslag
Föreslår ändring i #stycke-3:
[...] högskoleutbildning på grund-, avancerad nivå avancerad-, eller forskarnivå, och [...]

Motionär
Studentkåren vid Högskolan Väst, Dalarnas Studentkår, Kristianstad Studentkår,
Studentkåren i Östersund, Blekinge Studentkår, Gotlands studentkår Rindi,
Studentkåren i Skövde och Halmstad Studentkår.

Styrelsens motionssvar
Styrelsen uppskattar de vaksamma ögonen som noterat det språkliga misstaget.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att bifalla motionen.
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#P4-PP-18
Bakgrund
Studenter på förutbildningsnivå upptar en stor andel av utbildningsplatserna på
många högskolor. På KTH planeras under 2021 för sammanlagt 1170 nyantagna
studenter på Tekniskt basår och teknisk bastermin, att jämföra med 1650
nyantagna studenter till civilingenjörsutbildningar. THS har under året infört en
sektion för tekniskt basår, för att underlätta studentliv och utbildningsbevakning.
Därför blir det orimligt att utesluta denna stora studentgrupp ur SFS
principprogram. Vi är öppna för andra formuleringar som inkluderar
basårsstudenter, exempelvis kan den här skrivningen visa sig vara för bred.

Förslag
Föreslår ändring i #stycke-3:
[...] bedriver högskoleutbildning på förutbildnings-, grund-, avancerad nivå [...]

Motionär
Tekniska Högskolans Studentkår

Styrelsens motionssvar
Elever vid basårutbildningar ska inte klumpas ihop med studenter på grund-,
avancerad eller forskarnivå. Elever vid basårsutbildningar går på en ettårig
gymnasial utbildning. Då det är på gymnasienivå så får de inte heller högskolepoäng
för sina studier. De år således inte antagna till högre studier och med det innefattas
de inte av SFS gällande åsiktsdokument. Hemsidan antagning.se innehåller bra
information rörande antagning och basår. Styrelsen föredrar en mer principiell
diskussion om denna del av presumtiva studenter snarare än att inkluderas en så
pass särartad grupp med studenter som har tvärt annorlunda villkor.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att avslå motionen.
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#P4-PP-19
Bakgrund
Ropen skalla - doktorandombud för alla!
“Forskarstuderande har en särskild ställning som både studenter och
vetenskapspersoner /../. I egenskap av denna dubbla ställning omfattas därför
forskarstuderande av de rättigheter och skyldigheter som gäller för båda dessa
roller.”
Så står det i SFS principprogram som antagits av medlemskårerna. Att
forskarstuderande har en särskild roll i akademin är vi överens om och att denna
roll medför vissa utmaningar. En av de största utmaningarna för forskarstuderande
är att balansera sin delade roll som student och akademisk personal och i den rollen
veta var och till vem man kan vända sig för stöd i studerande eller
anställningssituationer.
Tillsättning av ett doktorandombud vid lärosätena som utpekad kontaktperson för
alla doktorander skulle det avsevärt underlätta situationen för forskarstuderande.
Ett samarbete mellan studentkåren vid lärosätet och ett doktorandombud skulle
även förbättra kårens insyn i forskarstudenternas vardag och utmaningar.
I dagsläget har de flesta lärosätena tillsatt ett doktorandombud men det finns
fortfarande lärosäten som inte har det. Alla lärosäten borde tillsätta
doktorandombud för att säkerställa goda studerande- och arbetsvillkor för alla
forskarstuderande.

Förslag
Föreslår ändring i #stycke-28:
[...] från dag ett. En doktorandombudsman eller liknande funktion ska finnas vid
lärosätena för att säkerställa doktorandernas rätt till stöd och rådgivning i studie- och
anställningssituation.

Motionär
Consensus - Medicinska fakultetens studentkår vid Linköpings universitet och
Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings
universitet.

Styrelsens motionssvar
Styrelsen föreslår en jämkning. Vi sympatiserar med behovet av ett
doktorandombud på samtliga lärosäten och anser att det är viktigt att
doktorandombud finns tillgängligt för forskarstudenter. Hur det ska organiseras är
dock upp till varje enskilt lärosäte. Styrelsen anser även att motionen är för specifik

8

för att lämpa sig för principprogrammet. Därtill anser vi att föredrar styrelsen det
könsneutrala begreppet doktorandombud. Ändringen ligger i att huvudmannen ska
inte fastslås i förslaget samt att vi använder könsneutralt ord för ombudet.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att avslå motionen till förmån för
#PP-21.

#P4-PP-21
Bakgrund
Styrelsen har lagt fram ett jämkningsförslag till motion #P4-PP-19 rörande
tillgången till doktorandombud. Styrelsen delar de ursprungliga motionärernas
uppfattning om vikten av tillgång till en doktorandombudsfunktion men vill inte att
skrivelsen ska detaljera hur det ska organiseras.

Förslag
Föreslår ändring i #stycke-28:
[...] från dag ett. Ett doktorandombud eller liknande funktion ska finnas tillgängligt för
att säkerställa doktorandernas rätt till stöd och rådgivning i studie- och
anställningssituationen.
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#P4-PP-20
Bakgrund
“Konsten att använda ett tillgängligt språk”
Skrivelsen “allt i den utsträckning inte annat anges särskilt” anser vi är onödigt
svårläst. Vi bör anstränga oss för att i våra åsiktsdokument använda så förståelig
svenska som det är möjligt för att göra organisationen mer tillgänglig. Vi yrkar
därför på att byta ut frasen till något enklare.

Förslag
Föreslår ändring i #stycke-3:
[...] utbildning på forskarnivå, allt i den utsträckning inte om inget annat anges särskilt.
anges.

Motionär
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Corpus Medicum och Humanistiska
och teologiska studentkåren vid Lunds universitet.

Styrelsens motionssvar
Styrelsen instämmer med motionären om att den föreslagna formuleringen är mer
lättillgänglig, men har ställt sig positiva till motionen #P4-PP-11. Motionärernas
yrkande står i strid med nämnd motion varför styrelsen föreslår i detta fall avslag
till förmån för tidigare nämnd motion.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att avslå motionen.
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#P4-huoufa-13
Bakgrund
I #stycke-40 och #stycke-42 tas liknande skrivelser om utlysning av
doktorandplatser och -tjänster upp på två olika ställen. Innebörden av de två
styckena anses däremot relevant, men för att undvika repetering föreslår vi att
stryka stycke 42 och inkludera innebörden i stycke 40.

Förslag
Föreslår stryka #stycke-42 ersätta #stycke-40 till förmån för:
Doktorandplatser måste ska utlysas öppet offentligt och bedömning ska ske mot en tydlig
beskrivning av programmet och tjänsten. tjänsten samt finnas tillgängliga för samtliga
presumtiva forskarstuderande. Ansökningsprocessen ska vara [...] licentiatexamen eller
doktorsexamen. Det är viktigt att lärosäten aktivt arbetar för att motverka förekomsten
av så kallade “skuggdoktorander”, individer som är verksamma som doktorander men
som inte är antagna till forskarutbildning.

Motionär
Studentkåren vid Högskolan Väst, Dalarnas Studentkår, Kristianstad Studentkår,
Studentkåren i Östersund, Blekinge Studentkår, Gotlands studentkår Rindi,
Studentkåren i Skövde och Halmstad Studentkår.

Styrelsens motionssvar
Styrelsen instämmer med motionären om fördelen med att samla skrivningarna om
ansökningsprocessen till forskarutbildningen och skuggdoktorander.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att bifalla motionen.
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#P4-huoufa-14
Bakgrund
I texten finns det vissa grammatiska fel och missar som bör åtgärdas. I yrkandet så
tolkar vi från kringliggande text att det saknas ett “som” i sista meningen i punkt
2.2 för att texten ska få rätt innebörd.

Förslag
Föreslår ändring i #stycke-11:
[...] värnas lika starkt som för övriga forskare [...]

Motionär
Studentkåren vid Högskolan Väst, Kristianstad Studentkår, Blekinge studentkår,
Studentkåren i Östersund, Dalarnas studentkår, Studentkåren i Skövde, Gotlands
studentkår Rindi och Halmstads Studentkår.

Styrelsens motionssvar
Styrelsen tackar motionärerna för deras skarpa ögon.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att bifalla motionen.
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#P4-huoufa-17
Bakgrund
Formuleringen anser vi är för snäv och bör utökas, så att det står att ALLA
doktorander bör ingå i en forskargrupp, och att detta särskilt gäller doktorander
som är inskrivna vid ett utländsk lärosäte men som under en tid agerar gästforskare
vid ett svenskt lärosäte. Doktorander ska ingå i en forskargrupp, oavsett om de är
inskrivna på ett svenskt eller utländsk lärosäte. I dagsläget är så inte alltid fallet,
vilket vi ser som problematiskt då många doktorander lider av ensamhet i sitt arbete
i större utsträckning än grundutbildningsstudenter gör. Därför ser vi ett värde i att
vara övertydliga med att betona åsikten att ALLA doktorander ska ingå i en
forskargrupp.

Förslag
Föreslår ändring i #stycke-43:
Doktorander SFS anser att alla doktorander ska ingå i en forskargrupp. Detta gäller
särskilt för doktorander som är inskrivna [...] vid ett svenskt lärosäte bör särskilt
inkluderas i en forskargrupp. lärosäte. Lärosätet bör vara [...]

Motionär
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Styrelsens motionssvar
Styrelsen delar till fullo motionärens målsättning att alla forskarstuderande ska
ingå i en forskargrupp. Avsikten med formuleringen i styrelsens förslag är dock att
specifikt lyfta problematiken i att forskarstudenter som är antagna vid ett utländskt
lärosäte men som för en period vistas vid ett svenskt lärosäte i dagsläget i högre
grad riskerar att inte inkluderas i en forskargrupp.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att avslå motionen.
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#P4-huoufa-19
Bakgrund
I meningen anges att det ska finnas en bred tillgång på forskarutbildning i hela
Sverige för att säkerställa en stark koppling mellan forskning, utbildning och
samhället.
Tillgängliggörande av forskarutbildning brukar beskrivas som just kopplingen
mellan forskningen, utbildningen och samhället.
Vi upplever därför det som repetitivt att man även ska brett tillgängliggöra
forskarutbildningen när man redan säger att det ska finnas bred tillgång till
forskarutbildning.

Förslag
Föreslår ändring i #stycke-15:
[...] forskning, utbildning och
forskarutbildning. samhället.

samhället,

och

för

att

brett

tillgängliggöra

Motionär
Studentkåren vid Högskolan Väst, Kristianstad Studentkår, Blekinge studentkår,
Studentkåren i Östersund, Dalarnas studentkår, Studentkåren i Skövde, Gotlands
studentkår Rindi och Halmstads Studentkår.

Styrelsens motionssvar
Styrelsen menar att texten inte är överflödig. Med meningen vill vi belysa att
geografisk spridning fyller två olika syften, dels att stärka samverkan, dels att bidra
till breddad rekrytering. Det inledande “Det bör finnas en bred tillgång till
forskarutbildning i hela Sverige” avser den geografiska spridningen av
forskarutbildning, medan det avslutande “brett tillgängliggöra forskarutbildning”
syftar på att möjliggöra för fler att söka sig till forskarutbildning.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att avslå motionen.

14

