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1. Inledning 
Studentinflytandet vid Göteborgs universitet ska säkras i alla beredande och beslutande organ och vid 

utbildningsrelaterade rektors-, dekan- och prefektbeslut.1 

Syftet med dessa regler är att konkretisera hur arbetet med studentinflytande ska bedrivas vid Göteborgs 

universitet, och fungera vägledande för samarbetet mellan universitetets anställda och studenter i frågor som 

rör utbildningen och studenters situation. 

2. Förutsättningar för studentinflytande 
Universitetet ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen, och 

kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för medarbetare och studenter.2 För att främja studenters 

aktiva deltagande och engagemang är det viktigt att studenter ges information om studentinflytande och 

möjligheten att verka som studentrepresentant. 

3. Definitioner 
Med ”studentinflytande” avses rätten att som student utöva inflytande över sin utbildning,3 och övriga frågor 

av betydelse för studenternas situation.4 Studenter har även möjlighet att utöva inflytande genom exempelvis 

kursvärderingar som regleras i Regler för studier på grundnivå och avancerad nivå, i Regler för utbildning 

på forskarnivå vid Göteborgs universitet – doktorandreglerna och vid utbildningsutvärdering med extern 

bedömning som regleras i Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildningen. 

Med ”studentkår” avses en sammanslutning av studenter vid Göteborgs universitet som genom beslut av 

universitetsstyrelsen beviljats ställning som studentkår.5 

Med ”studentrepresentant” avses student vid Göteborgs universitet som är utsedd av studentkår till att 

företräda studenter. En studentrepresentant ska även representera studenter som inte är medlemmar i en 

studentkår.6 

Med ”student” avses den som är antagen till och bedriver högskoleutbildning. Begreppet omfattar både den 

som bedriver studier på grundnivå och avancerad nivå som den som bedriver utbildning på forskarnivå 

(doktorand).7 

4. Studentkårerna och studentinflytande 
Om synpunkter i ett ärende ska inhämtas genom remiss till en eller flera instanser, och ärendet bedöms ha 

betydelse för utbildningen eller studenternas situation, ska studentkårerna och deras samarbetsorgan utgöra 

remissinstans. 

Det är endast studentkårer vid universitetet som har rätt att utse och entlediga studentrepresentanter.8 Vid 

fakulteter ansvarar respektive studentkår för utseendet av studentrepresentanter. På universitetsgemensam 

                                                      

 

1 Arbetsordning vid Göteborgs universitet, s. 5 
2 Högskolelagen (HL), 1 kap. 4-4 a §§ 
3 HL, 1 kap. 4 a § 
4 HF, 2 kap. 14 § 
5 SF, 3 § 
6 Studentkårsförordningen (SF), 8 § 
7 Högskoleförordningen (HF), 1 kap. 4 § 
8 SF, 7 § 
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nivå anger Handläggningsordning för utseende av studentrepresentanter på universitetsgemensam nivå hur 

studentrepresentanter ska utses. 

Studentkårerna väljer själva vilka studentrepresentanter de utser. I fall då det kan finnas fördelar med en viss 

fördelning avseende exempelvis fakultetstillhörighet eller utbildningsnivå kan detta föreslås i 

nomineringsanmodan. Studentkårerna kan dock välja att inte följa förslaget. 

5. Studentrepresentation 
Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för 

utbildningen eller studenternas situation.9 

Om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person, ska information lämnas till och 

samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförande av beredningen.10 

Studenterna har rätt att vara representerade i stadigvarande såväl som tillfälliga organ som bereder eller 

beslutar i frågor som har betydelse för utbildningen och studenternas situation. Utöver organ där Göteborgs 

universitets arbetsordning anger rätten att utse studentrepresentanter ska bedömning göras från fall till fall. 

Vid osäkerhet bör frågan tolkas utifrån ett studentcentrerat perspektiv. Det är viktigt att det finns forum för 

regelbunden dialog mellan beslutsfattare och studentkårer för att skapa förståelse för och enas kring var 

studenterna ska finnas representerade. 

Saknas utsedd studentrepresentant när en fråga bereds eller beslut ska fattas i en fråga av betydelse för 

utbildningen eller studenternas situation ska berörd studentkår informeras. Berör ärendet fler än en fakultet 

ska frågan hänvisas till berörda studentkårer och studentkårernas samarbetsorgan.11 

5.1 Studentrepresentation när beredning sker, eller när beslut fattas i ett organ 

I syfte att skapa goda förutsättningar för att säkra studentinflytandet på alla nivåer fattas vid Göteborgs 

universitet årliga beslut om i vilka organ studentrepresentanter har rätt att vara representerade. På 

universitetsgemensam nivå fastställs listan över organ i vilka studenterna har rätt att vara representerade i 

samråd med studentrepresentant, och kommuniceras till studentkårerna årligen genom nomineringsanmodan 

som skickas ut på våren.12  

Vid fakultet och institution ansvarar dekan respektive prefekt för att det i samråd med berörd studentkår 

fattas ett årligt beslut om i vilka organ studenterna ska ha rätt att vara representerade. 

Listan ska innefatta stadigvarande och tillfälliga organ inför det kommande året, och innehålla information 

om antal platser samt vilken ersättning som utgår.13  

En studentrepresentant i ett organ har samma rättigheter och skyldigheter som övriga ledamöter, om inget 

annat är särskilt föreskrivet. Ordförande i varje beslutande eller beredande organ ansvarar för att ny 

                                                      

 

9 HL, 2 kap. 7 § 
10 HF, 14 § 
11 Mandatfördelning för studentrepresentation på universitetsgemensam nivå regleras i Handläggningsordning för 

utseende av studentrepresentanter på universitetsgemensam nivå, där företräde ges till den studentkår eller 

nomineringslista som företräder flest studenter. 
12 Handläggningsordning för utseende av studentrepresentanter på universitetsgemensam nivå 
13 Regler gällande ekonomisk ersättning för studentrepresentanter på grund- och avancerad nivå vid Göteborgs 

universitet 
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studentrepresentant ges relevant introduktion till organets arbete, samt att studentrepresentant i likhet med 

övriga ledamöter i god tid får tillgång till underlag inför möten.  

För att underlätta för studentrepresentant att medverka vid möten bör mötestider planeras med god 

framförhållning. En studentrepresentant förväntas närvara vid organets möten, och vid förhinder snarast 

meddela eventuell ersättare. 

5.2 Studentrepresentation när beredning sker, eller när beslut fattas av en enda person 

Studenterna ska ges möjlighet att vara representerade, t.ex. genom beslutsmöten, när beredning sker eller 

beslut i utbildningsrelaterade frågor fattas av en enda person.14 Det finns tillfällen då studentrepresentant inte 

ska medverka, se nedan (5.3). Samråd med studentrepresentant ska ses som en naturlig del av 

beredningsarbetet. Samråd, eller tillhandahållande av underlag ska ske i god tid före beslutet eller 

slutförandet av beredningen. 

Samråd kan exempelvis ske via e-post, rådgivande möten eller beslutsmöten. I beslutet ska det framgå att 

studentrepresentant getts möjlighet att yttra sig, samt information om hur samråd har skett. 

5.3 Tillfällen då studenterna inte ska medverka 

Studenterna har rätt att vara representerade enligt 2 kap. 7 § högskolelagen när beredning sker eller beslut 

fattas som har betydelse av utbildningen eller studenternas situation. Även om studentmedverkan inte ska 

vara avhängig av vilka frågor som behandlas i ett organ vid olika tillfällen ska studentrepresentanter inte 

delta i alla typer av ärenden som behandlas av ett beredande eller beslutande organ, eller vid beslut av en 

enda person. Studentrepresentant ska, i normalfallet, inte delta i 

 enskilda studentärenden, t ex bedömning av enskilda studenters studieprestationer. Undantag är 

disciplinnämnden, där studenterna har rätt att vara representerade med två ledamöter.15 

 beslut om vem som utses till ett uppdrag, vilket är ett beslut om att fördela arbetsuppgifter enligt 

arbetsledningens uppdrag. Studenterna ska däremot ha möjlighet att påverka utformning och krav på 

kompetens hos den som ska utses till ett uppdrag, samt i beredning av eventuella val där studenterna 

inte har röst- eller nomineringsrätt. 

 handläggning av enskilda personalärenden eller anställningsärenden utöver de som regleras genom 

anställningsordningen. Studenterna ska däremot ha möjlighet att medverka i beredning på en 

övergripande nivå i frågor avseende exempelvis bemanning för utbildningen och tillgång till 

läranderesurser. 

5.4 Utbildning för studentrepresentanter 

Att studentkårerna har möjlighet att utbilda och stödja sina studentrepresentanter är av stor vikt för en stark 

och oberoende studentröst. För att skapa goda förutsättningar för studentinflytande erbjuder gemensamma 

förvaltningen vid Göteborgs universitet studentkårerna utbildning för studentrepresentanter om hur 

organisationen fungerar och vilka regler som styr verksamheten. Underlaget till den 

universitetsgemensamma utbildningen finns även publicerat på studentportalens sidor om studentinflytande. 

Utbildning för studentrepresentanter bör även ske lokalt vid respektive fakultet. 

5.5 Arvode för studentrepresentanter 

Student kan erhålla ekonomisk ersättning för medverkan som studentrepresentant i organ. Information om 

ersättning för studentrepresentanter framgår i Regler gällande ekonomisk ersättning för 

studentrepresentanter på grund- och avancerad nivå vid Göteborgs universitet. För studentrepresentanter på 

                                                      

 

14 Arbetsordning vid Göteborgs universitet, s. 19 
15 HF, 10 kap. 4 § 



 

5 (5) 

 

forskarnivå som har en anställning vid universitetet utgår ersättning i form av förlängningsdagar, vilket 

framgår i Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet – doktorandreglerna. 

5.6 Intyg 

Student ska på begäran kunna erhålla skriftliga intyg över förtroendeuppdrag som studentrepresentant vid 

Göteborgs universitet. 

6. Klagomål på avvikelser från studenternas rätt till inflytande 
Till detta dokument finns Handläggningsordning för hantering av klagomål från studenter.  

7. Reglering av studentinflytande på nationell nivå samt lokala 
styrdokument vid Göteborgs universitet 

Studentinflytandet vid Göteborgs universitet finns reglerat genom förordning såväl som genom lokala beslut. 

Nedan anges de förordningar och styrdokument som hänvisas till i dokumentet, det finns dock fler 

regleringar av betydelse för studentinflytande än de som anges nedan. 

7.1 Lagtexter som det hänvisas till i dokumentet 

 Högskoleförordningen (1993:100) 

 Högskolelagen (1992:1434) 

 Studentkårsförordningen (2009:769) 

7.2 Styrdokument vid Göteborgs universitet som det hänvisas till i dokumentet 

 Arbetsordning vid Göteborgs universitet 

 Handläggningsordning för utseende av studentrepresentanter på universitetsgemensam nivå 

 Regler för studier på grundnivå och avancerad nivå 

 Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet – doktorandreglerna 

 Regler gällande ekonomisk ersättning för studentrepresentanter på grund- och avancerad nivå vid 

Göteborgs universitet 

 Handläggningsordning för hantering av klagomål från studenter  

Styrdokumenten finns publicerade på medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/  




