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Tack
Till dig som valde att engagera dig i SFS och studentrörelsen 
verksamhetsåret 2021/22: Tack för ditt engagemang, för din tid och för att 
Du har bidragit till SFS organisation och verksamhet. 

Ett särskilt tack till er medlemskårer som gjorde det möjligt för oss att 
genomföra medlemsmöten och fullmäktigesammanträdet. Styrkan i vår 
rörelse är den verksamhet som ni i egenskap av studentkårer bedriver nära 
studenterna i hela landet och att vi studenter och doktorander är med i 
varje beslutande och beredande organ i frågor som berör utbildningen och 
vår studiesituation. Vi ser fram emot fler interaktioner och möten.

Styrelsen 2021/22
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Inledning
Verksamhetsåret inleddes med regeringskrisen vilket föranledde en del 
nya diskussioner och publikationer om hur det påverkade studenterna. 
Framförallt under hösten var coronapandemin fortsatt närvarande och 
SFS genomförde diverse insatser. SFS koordinerade en informationsträff 
med Folkhälsomyndigheten och medlemskårerna. Under vårterminen var 
det inom organisationen stort fokus på SFS 100-årsfirande och i politiken 
diskuterades effekterna av coronapandemin, krig i Ukraina och riksdagsval. 

Verksamhet
Inom ramen för verksamhetsplanen genomfördes flera aktiviteter. Dessa 
var bland annat publicering av debattartiklar, samtal med riksdagspolitiker 
och företrädare för regeringen samt med aktörer inom sektorn, 
seminarium och podcast. I samtliga politiska processerna prioriterades 
verksamhetsplanens frågor. 

Fokusfrågor
– Politisk fokusfråga 

Den politisk fokusfråga för 2021/22-2023/24 Förutsättningar för hög 
utbildningskvalitet var på sitt första år och aktiviteter skulle genomföras. 
Den politiska fokusfrågan består av två delar: “Stoppa underfinansieringen 
av högre utbildning” och “Bättre förutsättningar för högskolepedagogisk 
verksamhet”. 

Inom ramen för den politiska fokusfrågans första del har SFS fokuserat 
arbetet på att påverka processen för statsbudgeten. Då höstens budget 
skulle läggas fram efter ett riksdagsval skedde påverkan gentemot 
politiker från höger till vänster, samt ansvarig minister. Utöver flertalet 
politikermöten där frågan lyftes skrev SFS även en debattartikel som svar 
på Riksrevisionens granskning av produktivitetsavdraget. Tillsammans 
med medlemskårer har SFS även skrivit debattartiklar om behov av 
höjt ersättningsbelopp. Som en del av att även på sikt påverka de två 
statsbärande partierna tog SFS även initiativ till och skrev debattartikel 
om produktivitetsavdraget tillsammans med Socialdemokratiska 
studentförbundet och Moderata Studenter, samt slutreplik.
Inom ramen för den politiska fokusfrågans andra del har SFS deltagit i 
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två grupper. Dels i UHR:s referensgrupp för Högskolepedagogiskt lyft, 
där SFS även besvarat en kartläggningsenkät. Dels i SUHF:s expertgrupp 
för högskolepolitiska frågor, där SFS tagit fram och presenterat ett 
underlag där SFS föreslår ett projekt för att kartlägga kurser inom 
högskolepedagogik för forskarstuderande. SFS har även tagit upp 
högskolepedagogik i möten med riksdagspolitiker. Under våren gjordes 
förberedelser inför att under hösten 2022 skicka ut en enkät till lärosätena 
om särskilt pedagogiskt stöd, vilket sedan ska presenteras som en rapport.

– Organisatorisk fokusfråga

Det här verksamhetsåret var den organisatoriska fokusfrågans 
sista år. Målbilden för denna fokusfråga inkluderar att ha en 
kommunikationsstrategi för hur SFS kommunicerar i olika frågor, att ta fram 
lösningsförslag för inkludering av internationella studenter och studenter 
med funktionsnedsättning vid medlemsaktiviteter och möten samt att ta 
fram en guide som beskriver SFS och de frågor som arbetas med. 
 
Under 19/20 arbetade SFS fram en kommunikationsstrategi. 
Kommunikationsstrategin innehåller rubriker så som handlar om syfte, 
målgrupper, grafisk profil, externa och interna kommunikationskanaler 
och ansvarsfördelning. Några intressanta punkter från strategin är att SFS 
kommunikativa ledord ska vara “förtroendeingivande, kunskapsgrundad 
och alert” samt att SFS har följande kommunikativa vision:
·      Vara en etablerad opinionsbildare
·      Vara en sammanhållen röst som organisation
·      Vara alla studenters representant

Den är främst avsedd för användning av SFS kommunikatör, men kan även 
användas av andra inom organisationen.
 
Målet med arbetet att skapa mötesplatser inom SFS har varit inkludering 
och tillgänglighet samt att utveckla formerna för dessa mötesplatser. 
Det har arbetats för att nå tillgänglighet för icke-svensktalande och 
inkludera studenter med funktionsnedsättning. Utveckling av nätverk 
har varit central och arbetet med nätverk för utbildningsansvariga och 
studerandeskyddsombud är några av dem. 
 
Under verksamhetsåret 19/20 arbetades en guide till SFS fram. Ett 
digitalt medlemsmöte hölls för att få feedback. Guidens lanserades vid 
introduktionsdag 2021 och översattes till engelska. En fysisk version 
distribuerades till medlemsorganisationer och användes för att ge 
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potentiella medlemsorganisationer en förståelse för SFS. 
 
Under verksamhetsåret 21/22 har arbetet handlat om att implementera 
de framtagna verktygen och processerna i den ordinarie verksamheten. 
En del i det arbetet var att anställa en medlemssamordnare som startade 
sin anställning i juni 2021. Medlemssamordnare arbetar med att stötta 
och stärka relation gentemot medlemskårerna, genom att säkerställa en 
välfungerande dialog. Ansvaret för SFSs nätverk och administreringen av 
studentrepresentanter ligger på medlemsamordnaren samt att projektleda 
medlemsaktiviteter såsom medlemsmöten och SFSFUM. Under 21/22 så 
arbetades ett nytt koncept fram kallat SFS Fokus, för att ge fördjupade 
kunskaper samt möjlighet till nätverkning för medlemskårer mellan 
ordinarie medlemsmöten. 
 
För att delge Information och uppdatera medlemskårer om SFSs arbete 
startade SFS att skicka ut nyhetsbrev varje onsdag. Här delges information 
om det politiska arbetet, kommande evenemang, utlysningar av 
studentrepresentanter m.m.

Den organisatoriska fokusfrågan avslutas därmed med samtliga målbilder 
uppfyllda och där arbetet har implementerats och är en naturlig del av 
verksamheten inför nästa verksamhetsår. 

Ettårig verksamhet
– Förutsättningar för akademin

Dimensionering av utbildning på grund- och avancerad nivå
Ambitionen var att “SFS ska verka för att det ska vara studenternas 
efterfrågan och förutsättningar för hög kvalitet i utbildningen som styr 
frågan om dimensionering av utbildning på grund- och avancerad nivå.” 
vilket konkretiserades i två målbilder: 1) Att antalet öronmärkta platser 
som anges i regleringsbrev/statsbudget minskar, och 2) Att detaljstyrning 
från regeringen i utbildningsdimensioneringen minskar. Utåtriktade 
aktiviteter var planerade till våren men genomfördes inte. Under våren 
skrev SFS ett blogginlägg om dimensionering av högre utbildning. SFS 
fick även en debattartikel, “Gör inte frågan om utbildningsplatser till 
arbetsmarknadspolitik”, publicerad i samband med att antagningen för 
höstterminen öppnade. 
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Examensordningens utformning
Ambitionen var att “SFS ska verka för att en nationell myndighet får 
ägandeskap av examensmålen och att myndigheten ges i uppdrag att 
förankra och kontinuerligt revidera dem.” vilket konkretiserades i målbilden 
“att regeringen tar initiativ till att utreda möjligheterna att överföra 
examensordningen från Högskoleförordningen till en myndighet”. SFS lyfte 
frågan i möten med riksdagspolitiker och fackförbund. SFS försåg även 
partiernas utbildningspolitiska talespersoner med underlag om frågan. 

- Förutsättningar för studier
Psykisk hälsa
Området psykisk hälsa hade två ambitioner och tre målbilder, dessa var:

Ambitioner
• SFS ska verka för att regeringen i sitt arbete för psykisk hälsa och 

suicidprevention inkluderar studenterna på ett tydligt och framträdande 
vis.

• SFS ska verka för att rekommendationer från undersökningar om 
psykisk hälsa och arbetsmiljö för studenter och doktorander genomförs 
och implementeras.

Målbilder
• Att regeringen tar fram en strategi för studenters psykiska hälsa, 

antingen som en särskilt del som rör studenter inom ramen för den 
kommande strategin för psykisk hälsa och suicidprevention, eller som 
en separat strategi.

• Att rekommendationerna som SFS tillstyrker i UKÄ:s rapport 
”Studenthälsovården vid Sveriges universitet och högskolor” samt ‘Hur 
mår doktoranden?’ genomförs.

• Att studenter som är engagerade inom det systematiska 
arbetsmiljöarbetet har kunskap och stöd i sitt arbete.

Nationell samordning av studenthälsan var ett fokusområde under 
våren när SFS bedrev påverkansarbete inför statsbudgeten. SFS lyfte 
frågan i möten med riksdagspolitiker samt skrev två debattartiklar 
med studentkårer. SFS genomförde även ett webbinarium med Saco 
studentråd, skrev inspel på inspel på karensutredning och underlag om 
deltidssjukskrivning.
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Disciplinärenden
Ambitionerna i verksamhetsplanen konkretiserades i två målbilder: 
1) att det tas fram lärosätesövergripande riktlinjer för disciplinärenden, 
och 2) att studenter som är engagerade inom disciplinärendehantering har 
kunskap och stöd i sitt arbete. Sveriges universitets- och högskoleförbund 
(SUHF) tillsatte under föregående verksamhetsår en arbetsgrupp som 
har i uppdrag att inventera processen för disciplinärenden. Därtill 
ämnar gruppen överväga framtagande av gemensamma deklarationer, 
rekommendationer eller ramverk vad gäller förebyggande av fusk, anmälan, 
bedömning och påföljd av disciplinärenden vid landets lärosäten. SFS ingår 
i arbetsgruppen och har till denna inrättat en referensgrupp för att bidra i 
arbetet. 

Frågor som rör disciplinära åtgärder är ofta komplexa och 
studentrepresentanter i disciplinnämnder runtom i landet ska säkerställas 
utbildning och stöd i sitt arbete. Under hösten arrangerades SFS Fokus på 
temat i utbildnings- och undersökningssyfte bland medlemskårerna. Till 
träffen bjöds Mattias Wande från Uppsala universitet och Brita Lundh från 
Högskolan i Halmstad in för att berätta mer om hur lärosätena arbetar med 
frågor gällande disciplinärenden. Under våren beslutade även presidiet att 
frågor kring hantering av disciplinärenden ska inkluderas i Nätverket för 
utbildningsansvariga (NFUA).

Flexiblare studiemedel
Frågan gällande ett flexiblare studiemedel avsåg att “SFS ska verka för ett 
flexiblare studiemedel.” vilket konkretiserades i målbild “att regeringen 
tar initiativ till att reformera studiemedlet för att bättre tillgodose olika 
studenters behov utifrån deras olika förutsättningar.”.

SFS tog fram en rapport om studiemedel, “Studiemedlets gränser”, och 
höll ett webbinarium för rapportsläppet. När SFS under våren bedrev 
påverkansarbete inför statsbudgeten var studiemedel ett fokusområde. 
SFS lyfte frågan i möten med riksdagspolitiker samt skrev två debattartiklar 
med studentkårer. 

- Förutsättningar för SFS
Mångfald och hållbart engagemang inom studentrörelsen
Styrelsen hade i uppdrag att arbeta med mångfald inom samt 
förutsättningar för att engagera sig i studentrörelsen. Ambitionerna som 
stipulerades i verksamhetsplanen omfattade verkande för SFS som 
representativ organisation av studentpopulationen, minska hinder för att 
söka heltidsuppdrag, doktoranders tillgång till information för engagemang 
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samt strävan efter balanserad och proportionerlig arbetsbörda inom 
SFS. Styrelsen inrättade en arbetsgrupp som fokuserade på området. 
Arbetsgruppen identifierade grundläggande problemområden utifrån 
fullmäktiges beslut. En kartläggning av studentrörelsen genomfördes 
genom en enkät till förtroendevalda inom SFS (föregående och innevarande 
verksamhetsår), en workshop på höstens medlemsmöte och möte med 
doktorandkommittén. Därtill undersöktes frågan om bostad för presidialer. 
Styrelsen tog ställning till tre alternativ och valde förslaget om att ingå avtal 
med en studentbostadsförmedlare. Utifrån kartläggningarna identifierades 
att frågorna om mångfald och hållbart engagemang behövde mer utrymme 
i organisationen under en längre tid. Resultatet blev ett förslag om en ny 
organisatorisk fokusfråga som togs fram och antogs av fullmäktige under 
SFSFUM 2022. 

Åsiktsstruktur
Ambitionen var att “SFS ska färdigställa ett förslag till en ny, tydligare 
åsiktsstruktur och presentera det vid SFSFUM 2022”. Frågan hade 
styrelsen även året före arbetat med och det arbetet förkastades. 
Styrelsen tog ett annat grepp om frågan och valde att fokusera på stadgans 
förutsättningar och utformande. Arbetet ledde fram till en proposition som 
antogs. Denna angav hierarkin för policy, arbetsordning och instruktion. 
I samband med detta angavs även att arbetet om åsiktsstruktur ska 
fortsätta.

Stödja högskolesektorns långsiktiga utveckling
Ambitionen var att “SFS ska ta fram en struktur för, samt anordna 
utbildningstillfällen om SFS och högskolepolitik för relevanta aktörer 
som på kort eller lång sikt påverkar SFS.”. Utifrån samtal med aktörer 
inom sektorn såsom SUHF, UKÄ och UHR togs en struktur fram. Däremot 
genomfördes inga utbildningstillfällen och inte heller utlysning för att starta 
hösten 2022. Beslut fattades utifrån SFS resurser och omvärldsläget. 
Att anordna utbildningstillfällen i en valrörelse var inte lämpligt sett till ett 
hållbart engagemang för de som var målgruppen.

- Övriga uppdrag
Uppdragsutbildningar och studentkårerna
SFS styrelse fick i uppdrag att utreda hur studenterna vid 
uppdragsutbildningar kan företrädas av studentkårerna, därtill 
skulle åsikter utvecklas. En arbetsgrupp i styrelsen inrättades för 
att hantera uppdraget. Arbetsgruppen tog sig an frågan och började 
med att se till nuläget. Frågor om regleringar, exempel på problem 
och svårigheter, och samtal med företrädare från olika aktörer 
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genomfördes. Arbetsgruppen tog även del av en föredragning av 
SFS kansli där det redogjordes vad SFS tidigare hade uttryckt om 
uppdragsutbildning i remissvar eller inspel på utredningar. Ärendet var 
även uppe för diskussion på höstens medlemsmöte. Arbetsgruppen 
fortsatte att kontinuerligt sammanträda under verksamhetsåret. 
Avseende representation av deltagare i uppdragsutbildning resonerade 
arbetsgruppen att SFS inte har rådighet över vem studentkårerna väljer 
att företräda. Därav gjordes valet att inte uttala sig om representation av 
uppdragsutbildningsdeltagare i studentkårerna. Gällande den andra delen 
av uppdraget avseende åsiktsutveckling valde arbetsgruppen att föreslå 
tillägg i SFS åsiktsdokument gällande uppdragsutbildning. Tilläggen var 
sammanfattningsvis att SFS var försiktigt positiva till att högskolan erbjuder 
olika utbildningsformer men att den inte ska ha en negativ inverkan eller 
missgynna andra delar av lärosätenas verksamhet. Styrelsens arbete 
resulterade i en proposition som avslogs av SFSFUM2022.

Fortsatt firande av SFS 100 år 
Som en konsekvens av coronapandemin och restriktionerna som följde 
blev det inte en stor bankett på 100-årsdagen år 2021, istället ägde den 
rum 19 mars 2022. Vid banketten deltog knappt 350 personer. Bland 
deltagande fanns nuvarande och tidigare engagerade i SFS, representanter 
från medlemskårer och vänorganisationer i och utanför Sverige, företrädare 
för sektorn samt myndigheter. Även H.K.H Kronprinsessan och Statsråd för 
högre utbildning och forskning Anna Ekström förgyllde kvällen. 

SFS 100-årsfirande
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Utöver banketten fortsatte SFS jubileumssatsning Högskolepodden. Åtta 
inspelningar gjordes, dessa var med: 
• Alexandra Hagen, vd White Arkitekter, och Caroline Szyber, rådgivare 

inom bostads- och byggfrågor
• Karin Röding, ordförande för Utbildning och forskning vid Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademien
• Torbjörn Nilsson, politikreporter
• Sanna Wolk, SULF:s förbundsordförande
• Åsa Romson, tidigare språkrör för Miljöpartiet
• Aida Hadzialic, opposition regionråd i Stockholm
• Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm, och Patrick 

Amsellem, direktör vid Statens konstråd
• Anna Ekström, utbildningsminister

Arbetet med SFS jubileumsskrift påbörjades, men hann inte färdigställas. 
Det planeras vara färdigt till hösten 2023. Inför produktionen av skriften har 
stora mängder av SFS arkivmaterial systematiserats och digitaliserats. Det 
kommer framöver lämnas in till riksarkivet för framtida bevaring. 

Bostadsrapport
Årligen granskar SFS bostadssituationen på landets studieorter inför 
höstens terminsstart, 33 städer ingick i 2021 års undersökning. 
Studentkårerna ger tillsammans med de kommunala bostadsbolagen 
en sammanvägd bild av bostadssituationen för studenter på orten. Nytt 
för SFS bostadsrapport 2022 var att även frågan om investeringsstödets 
påverkan på nybyggnation och hyresnivåer ingick i intervjuunderlaget mot 
bakgrund av att det statliga investeringsstödet avskaffats. Sammantaget 
visar bostadsrapporten att investeringsstödet stimulerat byggande och 
hållit nere hyresnivåerna. 

Bostadsbolagen uttryckte en särskild oro för pausade byggprojekt och/
eller ökande hyror, till följd av borttaget investeringsstöd i kombination 
med ökade priser och omvärldsläge. Rapporten visade även att 
efterfrågan på studentbostäder återigen ökat, efter att ha minskat under 
pandemiåren. Avslutningsvis visade SFS än tydligare förslag för att minska 
bostadsbristen. SFS efterfrågade ett återinfört statligt investeringsstöd, 
ett reformerat bostadsbidraget och studiekontroller i befintliga 
studentbostäder.
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Medlemsaktiviteter
SFS introduktionsdag genomfördes digitalt tidigt under höstterminen och 
var en introduktion till SFS organisation. Höstens fysiska medlemsmöte 
genomfördes i Trollhättan med Studentkåren vid Högskolan Väst som 
värd. Vårens fysiska medlemsmöte genomfördes i Uppsala med Uppsala 
studentkår som värd. Utöver detta övergick det digitala medlemsmötet till 
att benämnas SFS Fokus och ändrade med det format till att mer handla 
om ett fördjupande ämne per tillfälle. Antalet deltagare minskade drastiskt. 
Verksamheten utvecklades med utökning av nätverk. Detta avsåg bland 
annat ett nätverk tillsammans med Sveriges Akademiska Idrottsförbund, 
SAIF, avseende studenters hälsa. 

SFS fullmäktigesammanträde var i Malmö och hade ett stort deltagande. 
Vid sammanträdet välkomnades tre studentkårer i SFS: Gelfe studentkår, 
Mälardalens studentkår, Sophiahemmet högskola studentkår. 
Studentkåren vid Södertörns högskola beviljades utträde. Som en del av 
hundraårsfirandet och att det var det första helt fysiska sammanträdet sen 
2019 togs en sångbok fram där varje medlemskår fick lämna önskemål 
på visor och bidra till innehållet. Tack Malmö för ert fina mottagande och 
framförallt tack till de lokala värdkårerna och Lena i egenskap av lokal 
projektledare.

Nätverket för Studerandeskyddsutbildning hade tre träffar under året. Två 
utbildningar genomfördes för medlemskårernas studerandeskyddsombud. 
Nätverket för studentrepresentanter vid europauniversiteten hade endast 
en träff där representanter från UKÄ deltog och föredrog grunderna för 
europauniversitetssamarbetet.

Engagerade
I detta avsnitt redogörs kortfattat för de engagerades arbete. I 
förteckningen anges vilka som ingick.

Styrelsen 
Styrelsen hade 12 styrelsemöten, av dessa var 5 digitala. Av de fysiska 
genomfördes ett i Borås, ett i Örebro och övriga i Stockholm.

Styrelsen genomförde uppdraget i arbets- och referensgrupper. 
Dessa var: Årets studentstad, Delegationsledare till SFSFUM 2022, 
Uppdragsutbildning och studentkårerna, Mångfald och hållbart 
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engagemang inom studentrörelsen, Styrdokument & åsiktsstruktur, 
och Beredningsgrupp för Tandem Leadership. Därtill hade styrelsen ett 
presidieråd. 

Till SFSFUM presenterade styrelsen 6 propositioner, dessa var: Proposition 
1: Verksamhetsplan 2022/23 (med en ny organisatorisk fokusfråga för 
2022/23-24/25), Proposition 2: Budget och medlemsavgift 2022/23, 
Proposition 3: Tillägg i stadgan för att lägga till dokumenthierarki, 
Proposition 4: Åsiktsutveckling om uppdragsutbildning, och Proposition 5: 
Åsiktsutveckling om återhämtning.

Presidiet
Fördelning av uppgifter inom SFS presidium var under hösten baserade på 
myndigheter, politiska frågor samt delar av SFS. Under året förändrades 
förutsättningarna för presidiets arbete vilket också ledde till en 
omfördelning av presidiets arbetsuppgifter. 
 
Linn hade under året bland annat ansvar för kontakt med och frågor som 
behandlades inom Universitetskanslersämbetet, Svenskt näringsliv, 
fackförbunden, utbildningsdepartementet och politiker. Linn ledde SQC 
och Komit. Därtill var Linn personalansvarig presidial och genomförde 
rekryteringar med SFS kansli. 
 
Oskar hade bland annat ansvar för kontakt med och frågor som 
behandlades inom Universitet- och högskolerådet, Centrala 
studiestödsnämnden, Ladokkonsortiet och bostadspolitiska frågor. Oskar 
var kontaktperson till doktorandkommittén. Oskar hade även ansvar för 
medlemsaktiviteter såsom medlemsmöte och fullmäktigesammanträdet, 
samt den organisatoriska fokusfrågan och SFS 100-årsbankett. 

SFS presidium 2021/2022
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Revisorer
SFS verksamhetsrevisorer har nära följt organisationens verksamhet. 
Revisorerna har deltagit vid flertalet styrelsemöten och vid behov stöttat de 
olika delarna av SFS. 

Valberedning
SFS valberedning koordinerade arbetet inför nominering till SFSFUM 
2022. Valberedningen fick in ett femtiotal nomineringar och presenterade 
ett komplett förslag till presidium, styrelse och revisorer. De var även 
behjälpliga i hanteringen av inkomna nomineringar till valberedningen.

Studentrepresentanter
SFS har för verksamhetsåret utsett studentrepresentanter till diverse 
organ. Presidiet och medlemssamordnare har haft varierad kontakt 
med studentrepresentanterna. Under året har mer ansvar i att stötta 
studentrepresentanterna lyfts över till medlemssamordnare och det har 
även identifierats att det finns skäl att ytterligare utveckla rekrytering och 
framförallt stöd till representanterna.

SFS Doctoral student committee (SFS-DK)
SFS-DK has held six internal meetings for the committee and organized 
four meetings for university-level doctoral student organizations. Besides 
these meetings, the chair and vice-chairs have met biweekly. The chair 
of SFS-DK has had biweekly meetings with the respectively SFS vice-
president Oskar M. Wiik (August - December) and SFS president Linn Svärd 
(January - July). The chair and vice-chairs have participated in both SFS 
member and board meetings. SFS-DK sent a delegation of five for SFSFUM 
2022. 

SFS-DK has, through SFS, been part of two national hearing processes. 
Besides this, SFS-DK has been a part of internal SFS hearings. SFS-DK 
contributed to the celebration of the 100th anniversary of SFS in the form 
of the panel discussion “A world-class doctoral education.” 

SFS-DK organizational work
As the anchoring body on doctoral education in SFS, it is essential that 
SFS-DK transparently conduct its business. At SFS-FUM 2019, where SFS-
DK was placed under the board, as opposed to SFS-FUM itself, SFS-DK 
focused on developing a stable and transparent organization.
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As a supplement to the board’s working directives for SFS-DK, SFS-DK 
has two internal documents, SFS-DK work, and SFS-DK quality assurance. 
Where the working directives set the expectations of the board of SFS on 
SFS-DK and vice versa, SFS-DK work describes in further detail the work 
distribution between the chair, vice-chairs, and ordinary members of SFS-
DK. SFS-DK Quality assurance describes the process for recruiting and 
nominating candidates for quality assurance tasks to SFS.

SFS-DK has, since SFS-FUM 2019, worked to increase the awareness of 
SFS and SFS-DK among university level doctoral students organizations 
(DSO). Today, SFS-DK reaches doctoral students in most of the 31 
universities and university colleges that have doctoral education through a 
relevant doctoral student organization. 

The corona pandemic
The consequences of the corona pandemic were a major topic for SFS-
DK in 2020/2021. In 2021/2022, SFS-DK has continued monitoring 
the pandemic’s consequences on doctoral students and doctoral 
education, particularly in the context of the quality of doctoral education. 
In December, UKÄ released a report, “Doktorandspeglen,” where 90% of 
the respondents answered that they had lacked an academic environment 
during the pandemic. It is worrisome when such a high number of 
doctoral students indicates that they have lacked a research educational 
environment. Therefore, we recommend that SFS, SFS-DK, and the student 
unions continue to monitor the pandemic’s effect on doctoral education in 
Sweden. 

“Hur mår doktoranden”
“Hur mår doktoranden,” is a long term collaboration between SFS, SFS-DK, 
and Fackförbundet ST. The collaboration focus on the work-life balance of 
doctoral students. The latest survey was conducted in 2020. The results 
were presented in the spring of 2021 in the following report. 

The current collaboration has been extended to analyze the data from the 
latest survey in further detail. Here, Sara Willhammar (SFS-DK 2020/2021) 
serves as SFS-DK representative a role she will continue in in 2021/2022.

The phdhandbook.se
As a consequence of the recommendation about creating a national inform 
from “Hur mår doktoranden - 2021,” SFS launched phdhanbook.se in 
August 2021 and it was successfully updated in the spring 2022.



14

A world-class and sustainable doctoral education.
In 2020/2021, SFS-DK wrote a guide to Swedish doctoral education 
for those who represent doctoral students. It is titled “A world-class 
doctoral education” and can be found on the page about SFS-DK on 
the SFS webpage. A natural extension of this work is to consider more 
systematically how to improve the conditions of doctoral students. SFS-
DK has begun this work through an “A sustainable academia” project. This 
work will continue through 2022/2023. 

Eurodoc
Eurodoc is the organization of interest that represents doctoral students 
(termed doctoral candidates) at a European level. SFS-DK has participated 
actively in Eurodocs work through 2021/2022 and are continuing to do 
so. In 2023 SFS and SFS-DK will host the annual Eurodoc conference and 
annual general meeting. The conference is organized on collaboration with 
Fackförbundet ST - inom universitets och högskolesektorn (ST) and the 
Swedish National Postdoc Association (SNPA) while the AGM is organized in 
collaboration with SNPA only.

The Aliens Act 
In the summer 2021 the Swedish parliament changed the migration 
legislation, such it became almost impossible for doctoral students to 
obtain permanent residence. Throughout 2021/2022, SFS and SFS-DK 
have worked on raising awareness of this issue and coordinated the efforts 
on this topic.

In the new governmental agreement there are signs that the new 
government is aware of this issue, and might be addressing it. However, 
it should be stressed that a solution is yet to be found and many doctoral 
students remain affected.

Concluding remarks
While there are still challenges when it comes to the representation of 
doctoral students, the language barrier of many is the most visible one. 
SFS-DK ano 2021 is an integrated part of SFS, and that is largely due to how 
the member unions in SFS have included us through the past two years. 
And on behalf of SFS-DK, we would like to thank you all for that. 
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Komit
Komit deltog under flera evenemang organiserade av European Students’ 
Union (ESU) under det gångna verksamhetsåret. Board meeting 81 (BM) 
organiserades digitalt av Rumänien. BM82 organiserades av Frankrike 
och var på plats i Paris, där även SFS deltog vid ESUs 40 årsfirande. SFS 
deltog även vid European Students Convention (ESC) i Malta våren 2022 
samt vid det ESC som Tyskland organiserade digitalt hösten 2021. Stora 
frågor inom ESU har varit utvecklingen av European University Initiative 
(Europauniversiteten), kriget i Ukraina och ESU:s organisation och ekonomi.

Under verksamhetsåret har även Komit deltagit i det Nordiska 
ordförandemötet (NOM), ett samarbete som har fungerat bra. Bland annat 
har Komit varit en del av den styrande trojkan.

Under verksamhetsåret har Komit gjort studiebesök i bland annat Bryssel 
med dess olika EU-kopplade verksamheter, samt ambassader och 
myndigheter i Stockholm. Under vårterminen gick styrelseledamoten 
Gustav Ekström in som temporärt ansvarig för Komit.

Komit, SFS internationella kommitté
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SQC 
SQCs arbete startade upp med överlämning i Lund och enades om att 
arbeta inom tre så kallade projekt: Nätverk för utbildningsansvariga, 
Studentpool och samordnare, och Kvalitetsgalaxen. Studentpoolen och 
studentpoolssamordnaren avvecklades i slutet av verksamhetsåret. 
Projekten att revidera och ta fram rapport Kvalitetsgalaxen och 
Bedömarhandboken genomfördes inte.

Gruppen genomförde besök hos lärosäten som blivit godkända 
i lärosätesgranskningen. Med anledningen av restriktioner av 
coronapandemin ställdes besök in och enbart det första, hos 
Malmö universitet, genomfördes. Representant från SQC deltog i 
UKÄ:s rättssäkerhetskonferens den 21 oktober samt Nätverket för 
kvalitetssamordnare den 29 oktober.

Under vårterminen gick styrelseledamoten Sandra Magnusson in som 
temporärt ansvarig för SQC.

Kansli
Arbetet på SFS kansli har präglats av pandemitider och en stor del av 
arbetet skedde på distans. Kanslilokalerna var fortsatt på Åsögatan 140 2tr. 

Med anledning av 100-årsfirandet hade SFS en eventkoordinator för att 
genomföra banketten. I arbetet med arkivet förstärktes kansliet med 
två konsulterande arkivarier. Under våren var en politisk sekreterare 
tjänstledigt och ersattes med vikare. Vikarien fick senare förlängt uppdrag 
för att projektleda Nordiskt ordförandemöte hösten 2022 samt European 
Students Convention våren 2023.

Under våren påbörjades arbetet med arbetsbeskrivningar för de anställda. 
Skyddsrond och delar av arbetsmiljöuppgifter genomfördes. 

I slutet av vårterminen genomfördes ett mingel med SFS alumner och senat 
för att välkomna presidiet för 2022/23. Detta planerades och genomfördes 
av SFS kansli. 
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Förteckning
Medlemskårer 2021/2022
Blekinge studentkår
Chalmers studentkår
Consensus - Medicinska fakultetens studentkår 
Corpus Medicum
Dalarnas studentkår
Dramatiska kåren
Ericastiftelsens studentkår i Stockholm
Försvarshögskolans studentkår
Gefle studentkår*
Gotlands studentkår Rindi
Gymnastik- och idrottshögskolans studentkår
Göta studentkår
Halmstad studentkår
Hippologernas Akademiska studentkår
Humanistiska och teologiska studentkåren vid 
Lunds universitet
Jönköpings studentkår
Karlstad studentkår
Konstkåren
Kristianstad studentkår
Kungliga Musikhögskolans studentkår
Linnékåren
Luleå studentkår
Lunds Doktorandkår
Lunds Naturvetarkår
Malmö doktorandkår 
Mälardalens studentkår*
Naprapathögskolans studentkår
Newmaninstitutets studentkår
Odontologiska studentkåren i Malmö
Operahögskolans studentkår
Sahlgrenska akademins studentkår
Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet
Skandinaviska Kiropraktorhögskolans Studentkår
Sophiahemmet Högskolas Studentkår*
Stockholms universitets studentkår
Studentkåren DISK
Studentkåren Enskilda Högskolan Stockholm
Studentkåren i Borås
Studentkåren i Skövde
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund
Studentkåren Malmö
Studentkåren STUDAC
Studentkåren vid Filosofiska Fakulteten
Studentkåren vid Högskolan Väst
SöderS (beviljad utträde vid SFSFUM 2022)
Tekniska högskolans studentkår

Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola
Ultuna studentkår
Umeå naturvetar- och teknologkår
Umeå studentkår
Uppsala studentkår
Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Veterinärmedicinska föreningen
Örebro studentkår

*Beviljad inträde vid SFSFUM 2022
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Förtroendevalda 2021/2022
DK Christopher Sauer

DK Daniel Fjellborg

DK Gustav Eriksson

DK Katharina Keuenhof

DK Laksahami Salelkar

DK Marvin Schliemann

DK Sebastian Pfaff

DK ordförande Pil Maria Saugmann

DK vice ordförande Alexei Cravcenco

DK vice ordförande Linnéa Carlsson

Komit Henrietta Berner

Komit Ismail Bazine

Komit Moa Johansson

Ordförande Linn Svärd

Revisor Joel Cevey Tärnholm

Revisor John Lindskog

Styrelse Anna Larsson

Styrelse Cornelia Lindgren Entledigad 3 augusti 2021

Styrelse Emelie Björkman

Styrelse Gustav Ekström

Styrelse Jacob Färnert

Styrelse Johan Heder

Styrelse Johanna Mikkelsen Strömstedt

Styrelse Paulina Samuelsson              

Styrelse Sandra Magnusson

Styrelse Sofia Holmdahl

Styrelse Timmie Hansson

SQC Cornelia Andersson Entledigad 26 mars 2022

SQC Louise Ahlström

SQC Philip Johansson

Valberdning Araz Farkosh Entledigad 10 november 2021

Valberdning August Goldhahn

Valberdning Axel Andersson

Valberdning Karl Kilbo Edlund

Valberdning Lucas Ravens

Valberdning Marcus Bäcklund

Valberdning Mårten Andersson 

Valberdning Sophia Fröberg Liljenberg Entledigad 7 februari 2022

Vice ordförande Oskar Mattsson Wiik Deltidssjukskriven januari-juli 
2022



CSN:s insynsråd Anna Ruus

Högskolans avskiljandenämnd, ersättare Leonard Ziegel

Högskolans avskiljandenämnd, ordinarie Anton Jägare

INCLUDEs styrelse Johanna Mikkelsen Strömstedt 

INCLUDEs styrelse Anna Ruus

Ladokkonsortiets styrelse Anders Lundgren

Nationell förankringsgrupp till delprojekt inom Skola i tiden, Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien

Anna Larsson

SeQF Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer Linn Svärd

Skolverkets råd för de högskoleförberedande programmen Elis Wibacke

SUHF:s arbetsgrupp för digitalisering Emilia Kaufeldt

SUHF:s arbetsgrupp för disciplinärenden Gabriel Aspegrén

SUHF:s expertgrupp för etikfrågor Maria Nordström

SUHF:s expertgrupp för högskolepedagiska frågor Linn Svärd

SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor Dolores Fors

SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor Karl Kilbo Edlund

SUHF:s expertgrupp för lärarutbildning Jonna Raflund

SUHF:s expertgrupp för samverkan Casper Fredriksson de Rond

SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor Oskar Mattsson Wiik

SUHF:s expertgruppen för lärosätesbiblioteken Mårten Andersson

SUHF:s styrelse Linn Svärd

SUNET:s kommitté Henrik Paldán

UHR:s referensgrupp för kvalitet i distansutbildningen Jacob Färnert

UHR:s referensgrupp högskolepedagogiskt lyft Linn Svärd

UHR:s styrelse Daniel Lindblom

UHR:s styrelse Matilda Strömberg

UHR:s tillträdesråd Elin Bergström

UKÄ:s insynsråd Anton Jägare

UKÄ:s insynsråd Pil Maria Saugmann

UKÄ:s referensgrupp för antagning till utbildning på forskarnivå Pil Maria Saugmann

UKÄ:s referensgrupp för att ta fram en ny modell för lärosätestillsynen Philip Johansson

UKÄ:s referensgrupp för nationellt kvalitetssäkringssystem Linn Svärd

UKÄ:s referensgrupp för nationellt kvalitetssäkringssystem Philip Johansson

UKÄ:s referensgrupp för nationellt kvalitetssäkringssystem Sofia Ritenius

Utvecklingsprojekt inom Ladokkonsortiet Filip Axelsson

Överklagandenämnden för högskolan Jack Senften

Överklagandenämnden för studiestöd, ersättare Matilda Strömberg

Överklagandenämnden för studiestöd, ordinaire Emelié Häger

Vakanta uppdrag Kommentar

SUNET:s kommitté Möjlighet att utse två 
representanter

UHR:s forum för internationalisering SFS har möjlighet att utse två 
representanter

SUHF:s arbetsgrupp för lärosätenas arbete med kompetensförsörjning Linn Svärd deltog vid ett möte

Studentrepresentanter 2021/2022



Arkivarie Alex Haeger Konsult, vid behov
Politisk sekreterare Amanda Beckman Började 1 januari 2022
Organisationssekreterare Christian Bratt 21 februari - 7 juni 2022
Kommunikatör Fredrica Werner Fram till 24 augusti 2021
Politisk sekreterare Frida Sundqvist Fram till 31 augusti 2021
Utredare Irina Dumitru Fram till 31 augusti 2021
Eventkoordinator Katharina Metsis Fram till 31 augusti 2022
Medlemssamordnare Leo Jonason
Kommunikatör Leo Nyström Åter i tjänst 24 augusti 2021
Politisk sekreterare Mathilda Fredriksson Började 1 januari 2022
Arkivarie Philip Johansson Konsult, vid behov
Eventkoordinator Rasmus Persson 1 januari - 31 mars 2022
Politisk sekreterare Sebastian Lagunas Rosén Tjänstledig från och med 12 

januari 2022
Eventkoordinator Staffan Hjalmarsson 27 september - 31 december 

2021
Organisationssekreterare Susanne Hellquist Fram till 31 mars 2022

Anställda 2021/2022



Datum (2021/2022) Tidning Rubrik 
3 augusti Altinget ”Som bostadsminister duger 

det inte att stå initiativlös”
8 augusti Svenska Dagbladet ”Nya migrations regler kan 

orsaka forskar flykt”
30 augusti Svenska Dagbladet ”Allt högre hyror ett hinder 

för studier”
21 september Altinget Höj inte trösklarna till högre 

utbildning
3 oktober Göteborgs-Posten Regeringen ställer yngre och 

äldre studenter mot varandra
21 oktober Spionen Vi som provsitter stolar för 

studenternas bästa
10 december Universitetsläraren Omställnings studiestödet 

begränsar friheten att välja 
själv

13 december Dagens Nyheter ”Gör undantag för utländska 
forskare i migrationslagen”

13 december Universitetsläraren Priset för att doktorera – ett 
permanent uppehållstillstånd

3 februari Västerbottens-Kuriren Debatt: Nya krav för 
utländska forskare är en 
direkt förlust för Sverige

4 mars Sydsvenskan ”Regeringen måste 
höja ambitionen för 
studenthälsan.”

9 mars Ny Teknik ”Vilka är med och bygger 
framtiden när vi kastar ut 
kompetensen?” 

9 mars Svenska Dagbladet ”Sluta att under finansiera 
högskolan”

14 mars Dalarnas Tidning Sluta ducka frågan – anpassa 
studiemedlet till verkligheten

17 mars Altinget Gör inte frågan om 
utbildningsplatser till 
arbetsmarknadspolitik

29 mars Universitetsläraren Ingen ska bli sjuk av sina 
studier

28 april Altinget Underlätta för studenter i 
utvecklingsländer att komma 
till Sverige

16 maj Svenska Dagbladet ”Sluta urholka den högre 
utbildningen”

Debattartiklar 2021/2022
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Diarienummer Titel
P2-2/2122 Remiss Promemorian Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva 

hyrestvister (Ds 2021:23) och promemorian En komplettering till utredningen 
om mer effektiva hyresförhandlingar

P2-3/2122 Remittering av Ds 2021:24 Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen
P2-6/2122 Betänkande (SOU 2021:72) Högskoleprovets organisation och styrning
P2-7/2122 Remiss av SOU 2021:65 Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur
P2-8/2122 CSN Remiss - Förslag till ändring av Centrala studiestödsnämndens 

föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:3) om återbetalning av studielån 
tagna efter den 30 juli 2001

P2-9/2122 Remiss av Promemoria Ändringar av det statliga investeringsstödet till 
bostäder och stödet för energieffektivisering i flerbostadshus - svar senast 
26/11

P2-10/2122 EXTERN U RS DELNING 3 förordningar
P2-11/2122 Betänkande SOU 2021:83 Belastningsregisterkontroll och avskiljande av 

studenter
P2-12/2122 EXTERN U RS DELNING 9 förordningar
P2-13/2122 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69)
P2-14/2122 Förslag till föreskrifter om genomförande av försöksverksamhet med 

behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning
P2-15/2122 In- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet
P2-16/2122 Remiss avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg
P2-17/2122 Remiss avseende UHR:s Föreskrifter om huvudområden i 

försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildning som leder 
till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen

P2-18/2122 Föreskrifter om ändring i Universitets och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 
2013:1) om grundläggande behörighet och urval

P2-19/2122 Betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14)
P2-20/2122 Startlån till förstagångsköpare av bostad (SOU 2022:12)
P2-21/2122 Förslag till undantag från uthyrningsreglerna i förordningarna om stöd för 

hyresbostäder och bostäder för studerande
P2-22/2122 Remiss avseende Träffsäkert - Införande av månadsuppgifter i 

bostadsbidraget och underhållsstödet (SOU 2021:101)
P2-23/2122 "Remiss avseende Centrala studiestödsnämndens redovisning av 

regeringsuppdrag om att ta fram en ny modell för beräkning av räntan på 
studielån

P2-24/2122 Remiss avseende Universitetskanslersämbetets rapport 2022:7, 
Psykologexamen, revideringsbehov av två examensmål (U2021/01494)

P3-1/2122 Inspel till Riksrevisionen om granskning av pris- och löneomräkningen (PLO)
P3-2/2122 Förslag om uppdrag till UKÄ rörande den individuella studieplan på 

forskarutbildningen

Remissvar 2021/2022

Inspel


