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SFS är den nationella studentorganisationen i Sverige och den samlade studentrösten,
som driver alla de gemensamma frågor som rör studenter på det nationella och
internationella planet.
SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS
har 51 medlemskårer, som tillsammans samlar 275.000 studenter och doktorander. SFS
har till uppgift att företräda medlemmarnas intressen och bedriva påverkansarbete
inom utbildnings- och forskningsområdet som rör studenter och doktoranders situation.

Bild: Utbildningsminister Jan Björklund talar på SFS fullmäktiges invigning i Lund 2012.

SFS representerar studenter med olika förutsättningar och från olika sorters
utbildningar, därför har SFS en unik möjlighet att tala för studentgruppen i sin helhet.
Det gör att SFS betraktas som en viktig samtalspartner till de beslutsfattare som
bestämmer över frågor som rör högre utbildning och studenter, till exempel riksdag och
regering.
Historia
Sveriges förenade studentkårer bildades strax efter första världskrigets slut. Det fanns
ett behov och en önskan om såväl europeiska som nationella samarbeten mellan
studenter och en gemensam organisation var lösningen. Då liksom idag var det
studenters rättigheter som skulle värnas.
Sveriges förenade studentkårer bildades år 1921. Till en början var SFS huvudsakliga
uppgift att samordna de svenska studenterna i internationella frågor, eftersom att en
nationell organisation krävdes för att få delta i olika internationella organisationer och
konferenser. År 1930 utökades SFS verksamhet. I och med beslutet att genomföra en
social-ekonomisk utredning för att visa regeringen studenternas behov av ett lägre
biljettpris på järnvägarna, var påverkansorganisationen SFS född.

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
SFS arbetsområden breddades sedan kontinuerligt och idag så arbetar SFS med alla
frågor som rör utbildningsfrågor och studenters situation. Genom åren har SFS varit
med och påverkat de flesta områden inom utbildningspolitiken. Nedan följer ett axplock
av dessa:
•

Höjt studiemedel och ett förändrat studiemedelssystem och att det
överhuvudtaget finns ett studiemedel (om vi går långt tillbaka i tiden).

•

Likabehandlingslagen för studenter i högskolan, nu inkorporerad i
diskrimineringslagen.

•

Att pedagogisk kompetens ska ha betydelse vid tjänstetillsättning.

•

Samtliga lagar som säkerställer studentinflytande i högskolan, det vill säga mer
eller mindre hela 6 kap. HF.

•

Representation på nationell nivå (HSV, CSN, VHS etc., att SFS alltid tillfrågas i
alla utredningar).

•

Byggande av studentbostäder.

•

Bättre villkor för studenter med barn (barntillägg till studiemedlet, rätt att vara
hemma med sjukt barn m.m.).

•

SFS har grundat Kilroy, Akademibokhandeln och Studentkortet.

•

Stort inflytande på Bolognaprocessen, särskilt den sociala dimensionen.

•

SFS har varit med och påverkat utformning och omfattning av rabatter för
studenter.

Organisationen
SFS är en medlemsorganisation. Medlemmarna är studentkårer. I dagsläget är 51 kårer
medlemmar i SFS. Det är medlemmarna som bestämmer vilken inriktning SFS ska ha
och vilka frågor organisationen ska jobba med. Det är SFS presidium som uttalar sig i
SFS namn och fungerar som organisationens talespersoner. Presidiet ingår i styrelsen
som består av 15 ledamöter. Styrelsens uppdrag är att fatta fortlöpande beslut om
verksamheten samt att förbereda inför beslut som ska fattas på fullmäktige. Styrelsen
fungerar också som organisationens högsta beslutande organ mellan fullmäktigemötena.
SFS Doktorandkommitté, SFS DK, är en del av SFS och bevakar doktorand- och
forskningsrelaterade frågor. SFS DK har en egen ordförande och styrelse men är
underställd SFS styrelse.
SFS internationella kommitté, SFS Komit, arbetar med de internationella
studentfrågorna och deltar flera gånger per år på Europeiska konferenser och

	
  
	
  
	
  
	
  
möten, där de träffar de Europeiska ländernas studentorganisationer. SFS är
med i ESU - European students’ union som tillsammans diskuterar villkoren för
studenter runt om i Europa och lobbar för studenterna i EU, som avgör allt fler
viktiga frågor om högre utbildning.
SFS Kansli verkställer SFS verksamhetsplan. På kansliet arbetar presidiet och
organisationens anställda. Antalet anställda är för tillfället 8 personer. Kanslichefen
ansvarar för personalfrågor, kansliorganisation samt utförandet av verksamhetsplanen
och den arbetsledning som detta medför. I övrig består SFS kansli av två utredare med
sakpolitisk kunskap inom de flesta utbildningspolitiska områden, en
kommunikationsansvarig, en politisk sekreterare med pressansvar som ansvarar för
SFS strategiska påverkansarbete, en handläggare med huvudansvar för SFS
arrangemang och tillsättning av studentrepresentanter, en projektledare som ansvarar
för SFS Vux verksamhet samt arrangemanget SFSFUM och en projektledare för SFS
treåriga tillgänglighetsprojekt.
SFS fullmäktige, oftast kallat SFSFUM, är SFS årliga medlemsmöte och högsta
beslutande organ. Här fattas beslut om hur organisationen ska se ut och arbeta, vilka
mål SFS ska jobba för och hur studenters rättigheter bäst värnas. Mötet hålls i maj
under tre dagar hos en av SFS medlemskårer.

Medlemskårerna träffas varje år på SFS fullmäktige (SFSFUM). På SFSFUM
representeras kårerna i förhållande till hur många studenter de representerar. SFSFUM
består av 349 mandat, men de representeras av ett lägre antal fysiska delegater. Utöver
det tillkommer också funktionärer, observatörer, suppleanter och gäster. Totalt brukar
ca 300 personer vara närvarande under SFSFUM.
På SFSFUM behandlas propositioner från styrelsen och motioner från medlemskårer,
fullmäktigeledamöter och/eller medlemmar från medlemskårer. Fullmäktige beslutar
också om organisationens styrdokument såsom budget och verksamhetsplan för det
kommande verksamhetsåret.
Under SFSFUM väljs också organisationens förtroendevalda i form av en ordförande och
en vice ordförande samt en styrelse. Väljs gör också SFS doktorandkommitté,
verksamhetsrevisorer och valberedning.

	
  
	
  
	
  
	
  
Politik
Samma år som kårobligatoriet avskaffandes beslutade SFS
Fullmäktige att SFS huvudsakliga uppdrag är att vara en
spetsig påverkansorganisation. SFS arbetar därför i första
hand med att på nationell politisk nivå skapa bättre
förutsättningar för studenterna.
SFS har ett stort kontaktnät i riksdag och regering samt på
de myndigheter som behandlar utbildningsfrågor, vilket är en
förutsättning för SFS stora inflytande inom utbildningsfrågor
på nationell nivå. SFS bedriver påverkansarbete genom bland
annat kontinuerlig kontakt med politiker, deltagande vid
seminarier och konferenser samt uttalanden i media.
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Nedan följer exempel på SFS politiska verksamhet.
•

SFS är den enda officiella remissinstansen som är helt studentdriven. SFS
medlemskårer erbjuds vid viktiga remisser att delta i remissarbetet.

•

I egenskap av nationell studentrörelse bjuds SFS ofta in att delta i statliga
utredningar och paneler som behandlar högre utbildning och forskning.

•

SFS utser varje år ca 60 studentrepresentanter till nationella organisationer och
myndigheter.

•

SFS släpper varje år två uppmärksammade rapporter. SFS Bostadsrapport, om
studenters bostadssituation inför höstens terminsstart, och SFS Studentbudget,
om studenters ekonomiska situation.

•

SFS kommenterar varje år regeringens höst-/vårbudget ur ett studentperspektiv,
vilket är mycket uppskattat både av medlemskårer och politiker.

•

SFS deltar varje år på Almedalsveckan och uppmärksammar aktuella frågor som
rör studenter.

Under verksamhetsåret 2014/2015 är de prioriterade områdena för SFS
politiska verksamhet:
•

Studenter trygghet - Förutsättningar att studera och doktorera:
Fokus är socialförsäkringsfrågor, personskadeförsäkring, bostäder och
studiemedelsystemet. Sedan ett år tillbaka pågår den uppmärksammade

	
  
	
  
	
  
	
  
kampanjen #helsjukt som handlar om att studenter måste få tillgång till en trygg
sjukförsäkring.
•

Studentinflytandets förutsättningar: SFS arbetar för att följderna av
kårobligatoriets avskaffande ska utredas så att kårerna kan få bättre
förutsättningar för att bedriva studentinflytande. Samtidigt arbetar SFS med att
utöka tillgängligheten inom organisationen.

•

Ett politiskt helhetsgrepp om akademin – Förutsättningar för högre utbildning,
forskning och samverkan; Fokus ligger på att initiera politiska överenskommelser
om kvalitets- och resursfördelningssystem, att uppvärdera pedagogiken i
högskolan och verka för internationalisering och frihet från studieavgifter. Under
våren 2015 kommer SFS starta en stor kampanj om pedagogik, där
studentrörelsen kräver insatser för utbildningskvaliteten.

Utöver de prioriterade frågorna som SFS driver proaktivt så hanterar SFS alla
relevanta frågor som rör studenter och doktorander när vi blir tillfrågade av media
eller av politiker.
SFS i media
SFS arbetar strategiskt med att nå ut med våra politiska
budskap i media. Det innebär att vi planera och genomför
större mediala insatser i samband med rapportsläpp och
likande. SFS är idag den självklara studentrösten för media
vilket innebär att vi ofta blir tillfrågade att delta i debatter
och intervjuer i nationell och lokal media. SFS arbetar också
med att föra ut våra budskap via digitala medier som
bloggar, facebook och twitter. SFS förekommer ca 800 gånger
per år i nationell och lokal media.
Medlemskap
Som medlem i SFS bidrar du till och beslutar om vilka frågor SFS ska driva och hur SFS
som organisation ska fungera. SFS medlemskårer bildar gemensamt den nationella
studentrösten. Utöver att medlemskårerna är en förutsättning för en stark studentröst
på den nationella nivån erbjuds SFS medlemmar även andra medlemsförmåner.
SFS medlemskårer kan också göra en ovärderlig insats för det nationella
studentinflytandet genom att delta i gemensamma kampanjer
genom SFS hörs den nationella studentrösten både lokalt och
nationellt, och varje kår kan göra en del av skillnaden.
SFS har medlemsmöte två gånger om året. På medlemsmötet
samlas medlemskårer från hela Sverige. Medlemmarna får
möjlighet att nätverka, utbyta erfarenheter och höja sin
kompetens inom olika områden. Under hösten var temat
kommunikation som medlemskårerna själva valde ut.

	
  
	
  
	
  
	
  
Ett mycket uppskattat arrangemang för medlemskårerna är SFS Boot Camp som alltid
inleder det nya verksamhetsåret och vanligtvis äger rum i augusti.

SFS Boot Camp är en grundkurs i mycket av det man behöver veta som förtroendevald.
Syftet är att deltagarna ska få med sig viktiga verktyg och kunskaper som de kan
använda under sin tid på kåren.

Studenternas dag infaller varje år den 2 april. Det är ett tillfälle för studenter och
studentkårerna att gemensamt bidra till att uppmärksamma en viktig studentfråga.
SFS föreslår ett aktuellt tema och uppmanar till gemensam aktion tillsammans med
medlemskårerna.
Alla medlemskårer får möjlighet att delta på SFSFUM - Sveriges största
studentpolitiska möte, som i år (2015) äger rum i Trollhättan. Mötet är ett tillfälle att
göra sin röst hör om vilken politik och verksamhet SFS ska bedriva, samt välja
företrädare för organisationen. SFSFUM är både en politisk tillställning men också ett
tillfälle att träffa studentkårer från hela landet och utbyta erfarenheter.
SFS Kansli är en kunskapsbank med bred kunskap inom de flesta utbildningspolitiska
områden, kommunikation och påverkansarbete. SFS har stora nätverk inom
utbildningssektorn och nära relationer med media. Medlemkårerna har möjlighet att
vända sitt till SFS kansli för att ta del av SFS kunskap och få rådgivning i frågor som
berör dem. Från och med årsskiftet kan SFS inte bistå med juridisk rådgivning.
Projekt och SFS övriga verksamhet
SFS driver ett eller flera projekt vid sidan om kärnverksamheten i organisationen.
2008 startades projektet SFS Vux som syftar till att organisera vuxenstuderande på
liknande sätt som studerande på högskola och universitet. Vuxenstuderande ska
beredas samma möjlighet att få inflytande över sin studie- och livssituation.
SFS satsning Så funkar det har som mål att garantera ett tillgängligt
studentinflytande. Kunskap ska höjas, normer brytas och attityder utmanas. Oavsett
funktionalitet ska alla kunna bli aktiva i kåren. I projektet har den uppmärksammade
boken ”10 tips för tillgänglighet” givits ut. SFS arbetar för att vara en tillgänglig
organisation.
Det senaste projektet Bästa festen handlar om att förändra alkoholkulturen vid
svenska lärosäten för att skapa en mer inkluderande studiemiljö där alkohol kan finnas
men inte står i centrum.

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
SFS utser sedan 1999 Årets studentstad. Det är en utmärkelse som sätter fokus på en
stad som värnar som studenterna. Priset får varje år mycket uppmärksamhet och
skapar ett stort mervärde både för staden som tilldelas priset, studenterna i staden och
för SFS.
Frågor och svar och medlemskap i SFS
Hur gör en kår som vill bli medlemskår i SFS?
Beslut om ansökan om medlemskap i SFS ska vara fattat i kårens högsta beslutande
församling för att sedan behandlas av SFS fullmäktige. SFS fullmäktige beslutar om
inträde med enkel majoritet.
För att ansökan ska behandlas på nästkommande SFS fullmäktigemöte ska ansökan om
medlemskap vara SFS styrelse tillhanda senast en månad innan ordinarie
fullmäktigemöte.
Vad är ett interimistiskt medlemskap?
SFS styrelse har rätt att pröva och bevilja ett interimistiskt medlemskap som gäller tills
dess att SFS fullmäktige beslutar om medlemskapet vid nästa sammanträde. En kår
med interremristiskt medlemskap får delta i SFS fullmäktige men får inte rösta i frågan
om sitt eget medlemskap.
När beslutet om interremristiskt medlemskap behandlas kan styrelsen besluta om en
nedsättning i medlemsavgiften tills budgetåret är slut.
Hur gör man för att ansöka om utträde ur SFS?
Det är SFS fullmäktige som beslutar om utträde ur SFS.
En skriftlig ansökan om utträde ur SFS ska lämnas till SFS styrelse senast den 15
december för att behandlas vid kommande ordinarie SFS fullmäktigesammanträde.
En medlemskår som beviljats utträde ur SFS fråntas omedelbart sin
fullmäktigerepresentation.
Hur beräknas medlemsavgiften?
Medlemsavgiften är 5 kr per inrapporterad helårsstudent och beslutas av SFS
fullmäktige. Alla medlemskårer ska rapportera in antal representerade studenter inom
sitt verksamhetsområde inför SFS fullmäktige. Det inrapporterade talet ligger sedan till
grund för medlemsavgiften.

