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Studenterna har ordet- LiU:s årsredovisning 2017 
 

Redan förra året stod det säkert att Linköping skulle motta utmärkelsen Årets Studentstad 

2016/2017, en utmärkelse som har fått många aktörer att rikta uppmärksamheten mot Linköpings 

universitet och studentliv. Som ett resultat av detta pris stod Linköping värd för SFSFUM i april 2017. 

SFSFUM är Sveriges förenade studentkårers fullmäktige och Sveriges största studentpolitiska möte, 

en tillställning där vi även hade möjligheten att visa upp Linköping för representanter från 

studentkårer i hela landet. 

Utmärkelsen Årets Studentstad gav Linköpings Universitets studentkårer förstärkt möjlighet att driva 

större studentpolitiska initiativ. Därför lanserade vi Fokus:Student, där vi med fokus på 

utbildningskvalité, resor, bostäder och examinationskostnader fortsätter att arbeta mot ett bättre 

studentliv med tydliga visioner och gemensamma mål. Fokus:Student har fått gehör hos flera 

makthavare, och bland annat resulterat i att Linköpings kommun tagit fram en studentstrategi. Vi 

fortsätter att arbeta mot samma mål i Norrköping. 

Under 2017 genomförde universitetet i samarbete med kårerna Studentundersökningen, samt 

Doktorandundersökningen. Under flera år har siffrorna rörande psykisk ohälsa och negativ stress 

blivit mer alarmerande och denna trend visas även i årets undersökningar. Studentfall relaterade till 

psykisk ohälsa som har inträffat det senaste året, i kombination med undersökningarnas resultat 

visar på tyngden av denna problematik. Studenternas tillvaro präglas av en kombination av 

förutsättningar som enskilt har identifierats som riskfaktorer, vilket gör att förstärkta proaktiva 

insatser för psykisk hälsa är av stor vikt. 

I slutet av året skapades det den stora samhällsdebatten kring #metoo, en rörelse som ämnar åt att 

uppmärksamma tystnadskulturen kring övergrepp och trakasserier, samt de strukturella problem 

som återkommer i alla branscher. Akademikeruppropet visade att universiteten inte är ett undantag i 

detta. Vi hoppas att den medvetenhet som #metoo har skapat ger oss medvind i vårt fortsatta arbete 

med lika villkor och inkludering och att vi tillsammans med universitetet kan verka för en utvecklande 

och kreativ miljö där alla kan ta plats och ingen far illa. 

Vi studenter söker oss till universitetet för att växa som människor och för att bygga en grund för 

morgondagens kunskapssamhälle. Det är av ytterst vikt att värna om denna möjlighet till utveckling 

och inte låta psykisk ohälsa eller trakasserier stå i vägen för lärande och nyttiggörande. 

 


