
Presentation – Sandra Magnusson  

 

Mitt namn är Sandra Magnusson och är född och uppvuxen i Mariestad, och jag 
har gladeligen accepterat nomineringen till SFS styrelse. I skrivande stund sitter 
jag som kårordförande på Göta studentkår och även som ledamot i SFS 
kvalitetskommitté, SQC.  

Jag har under ett antal år varit engagerad i olika ideella verksamheter och 
studentkåren och därmed studentrörelsen har varit en av de roligaste och mest 
intressanta. En månad in på kandidatprogrammet blev jag vald till ordförande i 
min programförening och därefter har engagemanget och intresset för det 
studentpolitiska vuxit mer och mer.  

Jag har tidigare varit engagerad i ett politiskt parti, mest i Mariestads kommun, 
vilket gjorde att jag lade det lite på is i takt med att jag blev mer och mer aktiv i 
studentrörelsen. Under mina år som kommunpolitiker har jag bland annat suttit i 
kommunstyrelse, kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges presidium, 
samtidigt som jag även varit med och lett den lokala partiföreningen.  

Kvalitetsfrågor är något som verkligen intresserar mig. Utbildningskvalitet är ett 
stort begrepp, vilket enligt mig gör det ännu mer intressant. Att SFS fokuserar på 
hur utbildningskvaliteten kan utvecklas och säkerställas är enligt mig en 
självklarhet och det är ännu viktigare att vara aktiva i frågan nu då en stor 
förändring har skett på många lärosäten i samband med att utbildningen i 
huvudsak sker på distans. Här behöver SFS dels vara ett gott stöd till 
medlemskårerna genom att ta fram gemensamma riktlinjer men också för att 
bolla resonemang och tankar kring hur studentperspektivet kan höjas och 
aktualiseras på lärosätena. Jag ser därför mycket positivt på nätverket som har 
startats upp genom SQC, nätverket för utbildningsansvariga, där möjlighet till 
denna typ av stöttning erbjuds. Jag ser även att man skulle kunna utveckla 
nätverkstankarna och bilda andra nätverk inom SFS för att medlemskårerna ska 
kunna bedriva ett gott påverkansarbete på lärosätet. Vi får inte glömma att 
studentkårerna tillsammans kan åstadkomma stora förändringar.  

En annan sak som jag anser att SFS bör göra under nästa verksamhetsår är att 
förändra åsikts- och dokumentstrukturen. Det finns mycket man kan göra här för 
att inte bara förenkla men också förtydliga våra åsikter och hur arbetet ska 
genomföras. Detta ser jag som en viktig del i förankringsarbetet. Är det inte tydligt 
hur SFS arbetar och vad organisationen tycker i frågor, är det heller inte lätt för en 



medlemskår att sätta sig in i eller förstå vad som faktiskt sker på den nationella 
nivån.  

 

Som ledamot i SFS styrelse kan jag bland annat bidra med perspektivet som 
tidigare kårordförande vid en studentkår med en stor grupp heltidsarvoderade 
och upptill 5 anställda. Utöver detta har jag goda erfarenheter av att arbeta inom 
ideell verksamhet, påverkansarbete samt hur man kan arbeta strukturerat och 
standardiserat i en styrelse. Jag tror mig även kunna bidra med ett viktigt 
perspektiv på vikten av utvärdering och uppföljning, där SFS enligt mig skulle 
behöva sätta upp ännu mer standarder för detta. Det är viktigt att verksamheten 
fungerar bra från år till år och står stadigt för att säkerställa fortlevnad och 
ständig utveckling och förbättring.  

 


