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Alliansens Studentförbund presenterar 
tio punkter för högre utbildning!

Vi i Alliansens fyra studentförbund gör idag gemensam sak och presenterar tio 
punkter som vi anser vara vitala för framtidens högskola!

1Kvalitet före kvantitet - Framtidens högskola behöver sätta kvaliteten först. Överfulla och underfi-
nansierade utbildningar, kommer i längden innebära en kunskapskris i Sverige. Vi tar därför tydligt 
ställning för att kvaliteten i våra högre utbildningar ska sättas främst. Högskolan behöver inte fler 
kvalitetssatsningar utan en kvalitetsreform där kvaliteten – inte examinerade kurser – sätts i fokus för 
fördelning av anslag.

2Arbetslivsanknytning - att studenter läser mångåriga utbildningar utan att ha någon kontakt med 
sin framtida arbetsmarknad anser vi vara ytterst problematiskt. Vi vill därför se praktik som ett 
naturligt inslag på majoriteten av alla våra högre utbildningar. Utexaminerade studenters anställn-
ingsbarhet ska också vara en självklar del i lärosätets ranking. 

3Öka möjligheterna att arbeta vid sidan om studier – studenterna måste tidigt få kontakt med 
arbetsmarknaden. Därför bör fribeloppet slopas så att alla har möjlighet att arbeta extra. Arbetsgi-
varavgiften för unga bör också fortsätta vara låg så att de har en chans att få in en fot på arbets-
marknaden.

4Entreprenörskap – i Sverige utbildas tyvärr elever och studenter till att bara bli arbetstagare genom 
hela det svenska utbildningssystemet. Det borde vara lika självklart att starta eget företag som att 
söka jobb efter avslutad utbildning. Hela grundutbildningen bör genomsyras av ett entreprenörska-
psperspektiv så att det vid examen är lika självklart att bli arbetsgivare som arbetstagare.

5Bildningstanken – vi anser att högskolan har två syften, att utbilda för arbete och för bildning. När 
kvaliteten i högre utbildning utvärderas måste därför alltid båda aspekterna tas i beaktande.



6Utbildning ska löna sig – studenter avsätter flera år av sina liv och tar stora lån för att skaffa sig en 
utbildning. Vi måste sluta straffbeskatta dessa individer och därför avskaffa värnskatten! Jobbskat-
teavdraget måste också kvarstå så att avkastningen på utbildning blir högre för alla. 

7Studenters bostadssituation måste förbättras – genom ett förenklat regelverk för bostadsbyggande. 
Det ska bli billigare och enklare för lokala företag att bygga bostäder och därigenom släppa makten 
över ungas och studenters bostadssituation från politikerna. 

8Självständiga lärosäten – vi anser att lärosätena behöver en högre grad av självständighet. Ober-
oende lärosäten kan bättre anpassa sin verksamhet efter sina studenter och forskning. Därför bör 
lärosätena inte längre vara statliga myndigheter utan självständiga organisationer.

9Fri forskning – en kvalitativ grundutbildning behöver en stark och fri forskning inom akademin. 
Denna forskning bör vara fri från politisk styrning. Därför behövs större möjligheter för univer-
siteten att ta emot donationer, såsom de skulle få om de blev självständiga. Donationer bör också 
vara avdragsgilla eftersom det ökar mångfalden i forskningen. 

Skäligt studiemedel – studiemedlen måste höjas i takt med kostnadshöjningar för stu-
denterna. Då studenterna har andra köpmönster än den genomsnittliga konsumenten 
och studiemedlets höjningar tidigare inte kunnat säkra studenternas bibehållna levnads-
standard bör uträkningen mot KPI för studiemedlen ses över så att hänsyn tas till stu-
denters faktiska kostnader. Studiemedlet bör också fortsättningsvis utgöras av både en 
bidragsdel och en lånedel – detta garanterar att både staten och studenten tar ansvar för 
studietiden. 
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