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Enkät till studentkårer och enkät till
samarbetande myndigheter
Enkät till studentkårerna
Enkäten skickades till de studentkårer som är medlemmar i Sveriges förenade
studentkårer (SFS) i augusti 2018, se sändlista på s. 4–5 i denna bilaga. Tabellerna
nedan är frekvenstabeller, som anger antal svar för respektive svarsalternativ.
Fråga 1: Namn på er studentkår (fritextsvar). Antal respondenter: 38.
Fråga 2: Känner ni till myndigheterna Universitets- och högskolerådet (UHR) och
Universitetskanslersämbetet (UKÄ)?
Ja, vi känner till
båda
myndigheterna

Nej, vi känner inte
till någon av
myndigheterna

32

Vi känner bara
till UHR

Vi känner bara
till UKÄ

1

2

3

Totalt

38

Fråga 3: Hur säkra är ni på vilken myndighet, UHR respektive UKÄ, som ansvarar för följande
frågor? Besvaras endast av de som uppger att de känner till någon av eller båda myndigheterna.
Aldrig
säkra

2

Alltid
säkra

Vet ej

Totalt

Analys och uppföljning av
högskolornas verksamhet

1

0

3

15

13

3

35

Antagningsfrågor

2

3

5

5

17

3

35

Antagningsstatistik

2

0

6

7

17

3

35

Bedömning av utländsk utbildning

1

7

7

9

6

5

35

Främjande av lika rättigheter och
möjligheter inom högre utbildning

2

4

4

14

8

3

35

Högskoleprovet

1

1

4

6

16

7

35

Information till sökanden och
studenter

1

3

9

7

11

4

35

Internationellt samarbete och
mobilitet

2

3

10

4

10

6

35

Kvalitetsgranskningar av lärosäten
och utbildningar

1

0

1

1

31

1

35

Statistik om högskolan

2

2

6

10

13

2

35

Tillsyn

2

2

2

9

18

2

35
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Samtliga frågor nedan var öppna frågor.
Fråga 4: Var söker ni i första hand efter information om högre utbildning? (Antal svar: 33)

Fråga 5: Använder ni er någon gång av de rapporter och det material som tas fram av UHR
respektive UKÄ? Om ja, beskriv vilken typ av rapporter och material. Antal svar: 33. Besvaras endast
av de som uppger att de känner till någon av eller båda myndigheterna.

Fråga 6: Vilka är enligt er UHR:s viktigaste uppgifter? Antal svar: 26. Besvaras endast av de som
uppger att de känner till UHR.

Fråga 7: Vilka är enligt er UKÄ:s viktigaste uppgifter? Antal svar: 27. Besvaras endast av de som
uppger att de känner till UKÄ.

Fråga 8: Har er studentkår någon gång direkt kontakt med UHR? Om ja, hur fungerar den
kontakten och vilken typ av frågor rör det? Antal svar: 29. Besvaras endast av de som uppger att de
känner till UHR.

Fråga 9: Har er studentkår någon gång direkt kontakt med UKÄ? Om ja, hur fungerar den
kontakten och vilken typ av frågor rör det? Antal svar: 31. Besvaras endast av de som uppger att de
känner till UKÄ.

Fråga 10. Finns det något uppdrag, som UHR inte har idag, som ni skulle vilja att myndigheten
hade? Antal svar: 17. Besvaras endast av de som uppger att de känner till UHR.

Fråga 11. Finns det något uppdrag, som UKÄ inte har idag, som ni skulle vilja att myndigheten
hade? Antal svar: 22. Besvaras endast av de som uppger att de känner till UKÄ.
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Sändlista studentkårer
Enkäten skickades till SFS medlemskårer i augusti 2018, se lista nedan.
Totalt antal utskick: 54. Totalt antal svar: 38. Svarsfrekvens: 70 %.
SFS medlemskårer

4

Blekinge studentkår

Kristianstad studentkår

Studentkåren vid Teologiska
Högskolan i Stockholm, THS

Consensus – Medicinska
fakultetens studentkår

Kungl. Musikhögskolans
studentkår

Studentkåren i Borås

Corpus Medicum

Linnéstudenterna

Studentkåren i Skövde

Chalmers studentkår

Luleå studentkår

Studentkåren i Östersund

Dalarnas studentkår

Lunds doktorandkår

Studentkåren i Malmö

Dans- och cirkushögskolans
studentkår

Lunds naturvetarkår

Studentkåren för
utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet, StuFF

Ericastiftelsens studentkår i
Stockholm

Lundaekonomerna

Studentkåren vid Högskolan
Väst

Försvarshögskolans
studentkår

Mälardalens studentkår

SKFM, Studentkåren vid
Konstnärliga Fakulteten i
Malmö

Gefle studentkår

Naprapathögskolans
studentkår

SöderS

Gotlands studentkår Rindi

Odontologiska studentkåren i
Malmö

Teknologkåren vid Lunds
Tekniska Högskola

Göta studentkår

Operahögskolans studentkår

Tekniska Högskolans
studentkår, THS

Gymnastik- och
idrottshögskolans studentkår

Sahlgrenska akademins
studentkår

Ultuna studentkår

Halmstad studentkår

Samhällsvetarkåren vid Lunds
universitet

Umeå naturvetar- och
teknologkår

Hippologernas Akademiska
Studentkår

Skandinaviska dramatiska
högskolans studentkår

Umeå studentkår

Humanistiska och teologiska
studentkåren vidLunds
universitet

Skandinaviska
Kiropraktorhögskolans
studentkår

Uppsala studentkår

Jönköpings studentkår

Stockholms universitets
studentkår

Uppsala teknolog- och
naturvetarkår

Karlstad studentkår

Studentförbundet för socialt
arbete i Stockholm,SSAS

Veterinärmedicinska
föreningen

Konstkåren, Valand

Studentkåren DISK

Örebro studentkår
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Enkät till samarbetande myndigheter
Enkäten skickades ut per mejl till samarbetande myndigheter och organisationer (se
sändlista nästa sida) i september 2018. De myndigheter som har samarbeten med både
UHR och UKÄ fick svara på alla frågor. Till de organisationer som endast samarbetar
med UHR eller UKÄ skickades endast de frågor som gällde aktuell myndighet.

Frågor om samarbetet mellan er organisation och UHR och UKÄ
Namn på er organisation.

Frågor om samarbetet med Universitets- och högskolerådet
Samarbetar er organisation med UHR? Om nej, gå till frågorna om UKÄ.
Beskriv kort hur samarbetet tar sig uttryck (i gemensamma uppdrag, i enskilda uppdrag hos er
eller UHR, enskilda kontakter etc.).
Hur länge har samarbetet pågått?
Ungefär hur många medarbetare på er organisation samarbetar med UHR?
Vad fungerar bra i samarbetet?
Vad kan utvecklas i samarbetet?
Övrigt ni vill skicka med.

Frågor om samarbetet med Universitetskanslersämbetet
Samarbetar er organisation med UKÄ? Om nej, gå till frågorna om UHR.
Beskriv kort hur samarbetet tar sig uttryck (i gemensamma uppdrag, i enskilda uppdrag hos er
eller UKÄ, enskilda kontakter, etc.).
Hur länge har samarbetet pågått?
Ungefär hur många medarbetare på er organisation samarbetar med UKÄ?
Vad fungerar bra i samarbetet?
Vad kan utvecklas i samarbetet?
Övrigt ni vill skicka med.
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Lista över samarbetande organisationer och myndigheter som
fick enkäten
Frågor om samarbetet med UHR och UKÄ skickades ut till den lista på myndigheter
och organisationer som ställts samman av UHR och UKÄ när de ombads lista sina
viktigaste samarbeten.
Totalt antal utskick: 16. Totalt antal svar: 14. Svarsfrekvens: 88 %.
Myndigheter/organisationer
som samarbetar med både
UHR och UKÄ

Myndigheter/organisationer
som samarbetar med UHR

Myndigheter/organisationer
som samarbetar med UKÄ

Centrala
studiestödsnämnden
(CSN)

Arbetsförmedlingen

Forskningsrådet för hälsa,
arbetsliv och välfärd (Forte)

Ladokkonsortiet

Kulturrådet

Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och
samhällsbyggande
(Formas)

Myndigheten för
yrkeshögskolan (MYH)

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap (MSB)

Verket för
innovationssystem
(Vinnova)

Skolverket

Rekryteringsmyndigheten

Vetenskapsrådet (VR)

Statistiska centralbyrån
(SCB)

Sida
Socialstyrelsen
Svenska institutet
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