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Långtidsutredningen 2019 - huvudbetänkande 
Sveriges förenade studentkårer (SFS) har givits möjlighet att besvara betänkandet 

Långtidsutredningen 2019. SFS kommer att besvara de delar som rör studenter och 

studierelaterade frågor. 

5.2.3. Studiefinansiering och högre utbildning 

Långtidsutredningen har bland annat tittat på effekterna av offentligt finansierad 

utbildning, utbildningsutfall, inkomstskillnader och intergenerationell rörlighet. 

Betänkandet redovisar forskning som tyder på ett starkt samband mellan föräldrars 

utbildningsbakgrund och ekonomi och huruvida barn väljer högre utbildning eller inte, 

trots att högre utbildning är offentligt finansierad. Även förväntningar på vad 

utbildning ska ge för avkastning och information, tycks spela en betydande roll för 

huruvida personer från studieovana hem väljer att påbörja högre studier eller inte. 

När politiska förslag inte faller ut så som det är tänkt, är det dags att fundera på 

orsaken till detta. Att barn till föräldrar med låg utbildningsgrad väljer att studera i 

lägre utsträckning har varit känt sedan länge. SFS anser att det handlar om att 

möjliggöra för studenter från studieovana hem att våga ta steget in i högre utbildning, 

såväl som att se till att utbildningen håller en kvalitet som gör utbildningen användbar.  

Det är inte bara individen själv som tjänar på utbildning. En mångfald av bakgrunder 

och erfarenheter berikar kunskap och forskning och kan i sin tur bidra till en mer 

inkluderande studiekultur och hur representationen i lärarkåren ser ut. Kunskap och 

erfarenhetsutbyte är därmed viktigt för hela samhället. 

För att få fler personer från underrepresenterade grupper inom högre utbildning, 

behövs rimliga förutsättningar för att kunna studera. Däribland ett tillgängligt 

antagningssystem som tillåter flera vägar in till högre utbildning, ett fungerande 

studiemedelssystem som främjar livslångt lärande och en rimlig tillgång på bostäder för 

studenter. Fler studenter behöver exempelvis känna till att de kan ansöka om 

bostadsbidrag och informationsinsatser behövs därför för att de som har rätt till 

bidraget även ska söka det. Studenters sociala trygghetssystem behöver också stärkas 

upp med bättre möjligheter till att sjukskriva sig och få tillgång till rehabilitering, utan 



 
att man ska behöva oroa sig för att hamna efter i studierna eller se sin ekonomi gå i 

spillror. 

Förutom rimliga förutsättningar att kunna studera, krävs det att utbildningen är 

användbar och ger den avkastning man bör förvänta sig av en högskoleutbildning. SFS 

har tidigare framfört dessa åsikter i remissvaret till Strut (Styr- och resursutredningen) 

där vi påpekat vikten av att genomströmning tas bort som styrmedel av resurser, 

eftersom denna incitamentsstruktur leder till sänkta krav och sämre kvalitet på 

utbildningen. Dessutom har SFS påpekat att vi vill se ett slut på urholkningen av 

anslagen till högre utbildning som bidrar till lägre kvalitet och drabbar såväl studenter 

som lärare och i förlängningen även vetenskapen, arbetsmarknaden och det övriga 

samhället. Lärandet och kunskap behöver vara i fokus och inte att slussa igenom 

studenter så fort som möjligt. Det tjänar ingen på och allra minst de som behöver 

kunskapen som mest.   

Med detta remissvar vill SFS göra medskicket om att beakta såväl förutsättningar för 

studier som innehållet i studier, för att möjliggöra för fler grupper att studera.  
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