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SFS remissvar: tillgång till lärosätena för de 

högskolestuderandes fackliga organisationer 
 
 

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har av Högskoleverket fått 

möjlighet att yttra sig över skrivelsen: PM: tillgång till lärosätena för de 

högskolestuderandes fackliga organisationer.  

 
SFS lämnar med denna skrivelse några generella synpunkter på nämnda PM 
samt bifogar i Bilaga 1 medlemskårernas synpunkter. 

 
Stockholm dag som ovan 

 
 
 
 
 
 
 

Camilla Georgsson Frida Lundberg 

Ordförande Jurist/Utredare 
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SFS remissvar: tillgång till lärosätena för de 

högskolestuderandes fackliga organisationer 
 

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har tagit del av Akademikerförbundet SSR:s 

skrivelse. Vi har berett våra medlemskårer möjlighet att kommentera skrivelsen (13 

kårer har svarat) och SFS vill här inkomma med några generella synpunkter, samt 

bifoga medlemskårernas åsikter i frågan. 

 

SFS vill med anledning av Akademikerförbundet SSR:s skrivelse påminna om 

att studentkårernas funktion på högskolorna på ett väsentligt sätt skiljer sig 

från fackförbundens. Studentkåren är lokalt uppbyggd av studenterna själva 

och dess primära syfte är att verka för att studenterna får en bra utbildning och 

goda förutsättningar för studierna.  

 

En studentkår företräder samtliga studenter på lärosätet/inom 

verksamhetsområdet – oavsett om studenten är medlem eller inte. 

Studentinflytande är inte bara en rättighet utan studentkåren har också 

skyldigheter gentemot lärosätets samtliga studenter. Studentkåren 

representerar studenterna i högskolans beslutande och beredande organ och 

informerar studenterna om deras rättigheter vid högskolan och om hur de kan 

påverka sin studiesituation samt hjälper studenter som får problem under 

studietiden. Det finns således intresse för samtliga studenter att komma i 

kontakt med studentkåren i frågor som rör deras utbildning och studiemiljö och 

studentrepresentanterna måste ha goda kontaktmöjligheter med studenterna. 

SFS anser därför att studentkårernas naturliga arena är på högskolan och att 

deras bruk av gemensamma utrymmen samt möjligheter att ta 

undervisningstid i anspråk har ett särskilt värde.  

 

En viktig fråga vad gäller utomståendes tillgång till lärosätenas lokaler är 

studenternas arbetsmiljö. Viktigt att beakta är även studenternas rätt till sin 

undervisningstid. Högskolans gemensamma utrymmen - korridorer och foajéer - 

är en del av studenternas arbetsmiljö där de träffas och diskuterar studier, 

grupparbeten och studiesituationen allmänt. Lokalernas förutsättningar ser 

olika ut från lärosäte till lärosäte. Det bör tas i beaktande att utomstående 

parters vistelse i lokalerna kan vara störande.  

 

I bilagan ger medlemkårernas en bild av delvis olika sätt att se på fackliga 

organisationers tillgång till lärosätena. 

 

 


