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Jag heter Simon Edström och godtar mina nomineringar till SFS presidium för verksamhetsåret
2019/2020!
Jag har varit engagerad i utbildningsfrågor sedan jag påbörjade mina studier på KTH 2014 och har
därefter succesivt klättrat mig upp till den nationella nivån. Varje nivå har berört liknande frågor
men på olika sätt; det som har hållit mig kvar är människorna på vägen och att jag anser att dessa
frågor är oerhört intressanta och viktiga. Nu känner jag mig redo att axla ett nytt ansvar genom att
vara med och leda den nationella studentrörelsen – Sveriges Förenade Studentkårer.
Mina engagemang som utbildningsheltidare på min hemmakår, studentrepresentant i nationella
organ, SFS kommittéledamot samt SFS styrelseledamot har gett mig goda insikter i SFS frågor, politik
och organisation. De områden jag har arbetat mest med och brinner för är kvalitetsfrågor,
studentinflytande, högskolepedagogik, extern och intern lärosätesfinansiering samt
internationalisering av högre utbildning. Alla dessa berör områden som är högaktuella för
högskolesektorn idag. Kvalitetssystemen för utbildning och forskning på såväl nationell- som
lärosätesnivå är under kraftig utveckling, förutsättningarna för studentinflytandet måste förbättras
och ses över, UKÄ påbörjar en samordning av högskolepedagogiken, STRUT:ens förslag ska landa och
internationaliseringsutredningen ska leda till handling. Jag vill föra fram studenternas röst för att
förbättra hela sektorn inom dessa områden och flera – alla studenter ska få tillgång till en
högkvalitativ utbildning!
Men att vara SFS presidial handlar inte bara om att driva viktiga frågor för studenterna, utan även att
vara en ledare. Ledare för sig själv, ledare för de omkring en, ledare för organisationen och en ledare
för studentrörelsen. Jag vill skapa ett starkt lag med min presidiekollega, effektiva team inom
kansliet, styrelsen och kommittéerna samt föra en god dialog och samverka med medlemskårerna.
Samarbetet med medlemskårerna är av stor vikt för studentrörelsen; SFS centralt måste ha insikt i
vad som händer på lokal nivå, likväl behöver kårerna få möjlighet till insikt i den nationella nivån.
Studentkårerna är en av de få parter som på ett effektivt sätt kan påverka lärosätena - SFS och
staten kan göra sitt på den nationella nivån men på grund av den viktiga lärosätesautonomi som
råder är kårerna centrala för studentrösten och lärosätenas utveckling. Här behöver vi hitta nya,
effektiva och ändamålsenliga samarbetsformer som möjliggör ömsesidig tillit, förtroende och
förståelse mellan oss.
Högskolesektorn är av stor betydelse för samhällets kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och
demokratiförvaltning där studenterna till antal utgör den största aktören. Skulle jag få förtroendet
att företräda organisationen som presidial kommer jag med kraft driva att studenternas kärnfrågor
som förbättrad psykosocial hälsa och arbetsmiljö, ett starkt och oberoende studentinflytande samt
goda förutsättningar för lärosätena att bedriva högkvalitativ utbildning är stående inslag på
dagordningen. Jag ser också fram emot att lära mig mer om de frågor jag har mindre erfarenhet av
och tror att det finns mycket kompetens att hitta inom sektorn och bland kårerna.
Jag känner mig oerhört motiverad att leda den nationella studentrösten och kan bidra med ett
brinnande engagemang, god förståelse för organisationen och genuint intresse för frågorna. Vi
studenter gör verkligen skillnad och jag ser mycket fram emot att besegra de utmaningar vi står inför
- tillsammans.
Simon Edström

