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Inledning  
Studenters rätt att utöva inflytande över utbildningen är reglerad i lag och förordning. Därtill 
gäller att arbetet för att nå hög kvalitet i utbildningen ska vara en gemensam angelägenhet 
för högskolans personal och studenter. Vid Södertörns högskola är studenternas medverkan 
i kvalitetsarbete och utbildningars utveckling grundläggande.  

Riktlinjerna beskriver studenternas rätt till representation och rör det formella kollektiva 
studentinflytandet vid Södertörns högskola, det vill säga de sammanhang där studenter är 
representanter och där beredning sker eller beslut tas som har betydelse för utbildningen 
och studenters situation.  

Med student avses i dessa riktlinjer en person som är antagen till och bedriver studier på 
grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. Studenter inom Polisprogrammet som inte har 
en anställning vid Polismyndigheten omfattas av dessa riktlinjer.1 Övrig uppdragsutbildning 
omfattas inte.  

Dessa riktlinjer är främst baserade på de bestämmelser som rör studentinflytande och 
representation i högskolelagen (1992:1434, HL), högskoleförordningen (1993:100, HF) och 
studentkårsförordningen (2009:769). Utöver dessa regelverk ska lärosätena även förhålla 
sig till standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre 
utbildning (ESG). 

Dessutom regleras studentinflytande bland annat av dokumentet Rättigheter och 
skyldigheter – regelverk för studier på grundnivå och avancerad nivå vid Södertörns 
högskola samt avtalet mellan högskolan och studentkåren. Vägledande principer för arbetet 
med studentinflytande framgår av Policy för studentinflytande. Det inflytande som studenter 
utövar genom kursvärderingar regleras i Riktlinjer för kursvärderingar.   

Studentrepresentation inom högskolan gäller både för frågor som hanteras av kollegiala 
organ och i chefslinjen. Riktlinjerna gäller för alla delar av högskolan – 
högskoleövergripande nivå, institutionsnivå och motsvarande samt bibliotek och gemensam 
förvaltning.  

Uppdrag som studentrepresentant  
Av 1 kap. 4 a § HL framgår bland annat att studenterna har rätt att utöva inflytande över 
utbildningen vid högskolan. Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas 
eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation, vilket 
följer av 2 kap. 7 § HL. 

Enligt 7 § första stycket studentkårsförordningen är det den studerandesammanslutning som 
högskolestyrelsen gett ställning som studentkår som utser studentrepresentanter. Det är 

 
1 I de fall högskolans riktlinjer inte överensstämmer med Förordning om utbildning till polisman (2014:1105) ska 
förordningen följas. Högskolans riktlinjer gäller inte ärenden som hanteras av Polismyndigheten. 
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endast studentrepresentanter utsedda av studentkåren som är legitima 
studentrepresentanter.  

En studentrepresentant har samma rättigheter och skyldigheter som övriga 
ledamöter/deltagare. Till rättigheterna hör bland annat att få del av underlag i god tid inför 
möten, att ges möjlighet att föra fram sin ståndpunkt och att ha möjlighet att reservera sig 
mot beslut genom att få avvikande mening antecknad. Till skyldigheterna hör att delta vid 
möten om det inte finns giltigt förhinder, att följa regler om jäv och att delta i beslut. 

En studentrepresentant ska bevaka studenternas intressen och representerar studenter som 
grupp. En studentrepresentant företräder alla studenter vid högskolan, oavsett 
utbildningsnivå och oavsett om de är kårmedlemmar eller inte.  

Om studentrepresentanter upplever att regelverk om studentinflytande och 
studentrepresentation inte följs ska de informera studentkåren, som i sin tur kontaktar berörd 
kontaktperson (se Kontaktpersoner för studentinflytande nedan).   

Studentrepresentanter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå arvoderas i enlighet 
med beslut av studentkåren. Doktorander ersätts i enlighet med riktlinjer beslutade av rektor. 
Uppdrag som studentrepresentant i högskolestyrelsen ersätts i enlighet med beslut av 
regeringen. 

Ansvar inom högskolan  
Rektor har det övergripande ansvaret för att studenter ges möjlighet att utöva inflytande vid 
högskolan. Rektor ska ha löpande samtal med studentkåren om studentinflytande, kring vad 
som fungerar väl respektive var det kan finnas behov av att bättre säkerställa studenternas 
rätt till inflytande.   

Chef, prefekt/motsvarande och ordförande/sammankallande ska se till att studenters rätt att 
utöva inflytande tillgodoses. De ska också meddela studentkåren om någon 
studentrepresentant inte deltar vid möten eller på annat sätt inte tar ansvar för sitt uppdrag. 

Chef, prefekt/motsvarande och ordförande/sammankallande ansvarar för att medarbetarna 
har förståelse för vikten av studentinflytande och studentrepresentation och har kunskap om 
de krav som ställs samt att de följs. Det gäller såväl nationella regelverk som högskolans 
egna styrdokument och organisation kring studentrepresentation. 

Högskolan ska regelbundet informera och utbilda sin personal om studentinflytande och 
studentrepresentation. Detta sker till exempel genom information från utsedda 
kontaktpersoner (se nedan), som del i utbildningar för chefer och personal med annan typ av 
ansvar (till exempel ämnesansvariga, programsamordnare, studierektorer) och vid 
informationstillfällen för nyanställda och introduktion för nya ledamöter i olika organ.  

Högskolan ska på sin webbplats ha information på svenska och engelska för medarbetare 
om studentinflytande och studentrepresentation samt om studentkåren. Studentavdelningen 
respektive studentkåren ansvarar för att informationen är korrekt.  
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Kontaktpersoner för studentinflytande  
Vid institutionerna, lärarutbildningen (LU), gemensam förvaltning och biblioteket ska det 
finnas en kontaktperson med övergripande ansvar för studentinflytande. Prefekter, 
akademisk ledare för LU, Studentavdelningens chef (kontaktperson för gemensam 
förvaltning) och bibliotekschefen delegerar ansvaret på det sätt de finner lämpligt.  

Kontaktpersonen ska fungera som en länk mellan studentkåren och respektive verksamhet. 
Kontaktpersonen ska sprida information till både medarbetare och studenter om vikten av 
studentinflytande och studentrepresentation, om vilka krav som finns kring det och om 
högskolans organisation och rutiner för det. Kontaktpersonen ska även meddela 
studentkåren och Studentavdelningen om organ, grupper etc. där studentrepresentanter 
behöver tillsättas. 

Organ, grupper och sammanhang med 
studentrepresentation  
Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har 
betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Förutom direkta utbildningsfrågor kan 
det röra exempelvis resurser, infrastruktur, öppettider och rekrytering. Nedan beskrivs vad 
som anses vara beredande och beslutande organ, antal representanter som studenterna har 
rätt till, samråd med studentrepresentant samt begränsningar i studenters rätt att utöva 
inflytande.   

Chef, ordförande/sammankallande och andra enskilda beslutsfattare ska utifrån information 
från kåren försäkra sig om att samtliga deltagande studentrepresentanter är tillsatta av 
studentkåren.  

Beredande och beslutande organ  
Enligt 2 kap. 7 § HL har studenter rätt att vara representerade när beslut fattas eller 
beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Det innebär, 
att de har rätt att vara representerade i högskolestyrelsen, styrgrupper, nämnder, utskott, 
kommittéer och råd samt hörandegrupper och arbets- och projektgrupper. Det vill säga 
organ/grupper av permanent såväl som tillfällig art.  

När ett organ/en grupp inrättas ska det i beslut om sammansättning framgå om 
studentrepresentanter ingår och antal platser. I de fall det råder oklarhet kring om uppdraget 
rör studentrelaterade frågor bör samråd ske med studentkåren om studentrepresentation 
inför inrättande.  
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Antal studentrepresentanter  
Enligt 2 kap. 7 a § HF har studenterna rätt att delta med tre ledamöter i högskolestyrelsen.  

Samma antal gäller även andra beslutande organ/grupper vid Södertörns högskola där 
studenterna har rätt till representation och som ska bestå av en majoritet vetenskapligt 
kompetenta ledamöter. Antalet representanter får dock vara färre om det finns särskilda skäl 
med hänsyn till det totala antalet ledamöter/deltagare, vilket följer av 2 kap. 14 § tredje 
stycket HF. Särskilda skäl är små kollegier/grupper samt kollegier/grupper med en stor andel 
adjunkter, vilket gör det svårt att uppnå lagens krav på att majoriteten ledamöter ska ha 
vetenskaplig kompetens när det gäller beslut om uppläggning, genomförande av eller 
kvalitet i utbildningen. När särskilda skäl anses föreligga, ska det beredas plats för minst två 
studentrepresentanter. Skälen till avsteg från huvudregeln om tre studentrepresentanter ska 
dokumenteras.  

I beredande organ/grupper vid högskolan ska studentrepresentanter ha minst två platser.  

Studentkåren har rätt att utse lika många suppleanter som ordinarie studentrepresentanter. 
Suppleanterna har närvaro- och yttranderätt även när ordinarie studentrepresentanter deltar. 

Information till och samråd med student i beredning eller vid 
beslut av en enda person  
Studentrepresentant har, enligt 2 kap. 14 § HF, rätt att ges information från högskolan samt 
att genom samråd föra fram synpunkter och önskemål vid beredning eller beslut av en 
person. Det gäller berednings- och beslutssammanhang som chefsföredragningar för till 
exempel rektor, förvaltningschef och prefekt/motsvarande där studenter ska ges möjlighet att 
delta samt beredning och beslut som sker utan föredragning med närvarande student. Det 
gäller även ordförandebeslut. Studentrepresentant ansvarar för att samråd tas om hand och 
besvaras. 

För dessa sammanhang ska högskolans Riktlinjer för studentinflytande vid beredning och 
beslut av en enda person följas.  

Begränsning i studenters rätt att utöva inflytande   
Det finns några begränsningar gällande studenters rätt att utöva inflytande i ärenden som 
har betydelse för utbildningen eller studenters situation.  

Vid Södertörns högskola ska studenter inte, oavsett ärende, bedöma vetenskaplig kvalitet 
eller skicklighet. Sådana bedömningar ska alltid göras av vetenskapligt kompetenta 
personer. I ärenden där en del av beredning eller beslut gäller bedömning av vetenskaplig 
kvalitet eller skicklighet, till exempel vid rekrytering, befordran, antagning av doktorander 
eller utvärdering av utbildning, ska studenter dock ges möjlighet att föra fram synpunkter.   

Studentrepresentanter vid Södertörns högskola ska inte delta i enskilda studentärenden, till 
exempel vid bedömning av en students studieprestation, tillgodoräknande eller byte av en 
doktorands handledare eller examinator. Studenterna har dock rätt att ha med två 
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studentrepresentanter i disciplinnämnden, enligt 10 kap. 4 § HF. Studenter har också rätt att 
delta vid antagning av doktorander, eftersom beredning sker och beslut tas i kollegiala organ 
med studentrepresentation.  

Högskolans studenter ska inte delta i ärenden som rör enskilda anställda utöver vad som är 
reglerat gällande processer för anställning, rekrytering och befordran. Studenter är inte 
representerade i personalansvarsnämnden.  

I Riktlinjer för studentinflytande vid beredning och beslut av en enda person rekommenderas 
att överenskommelser görs mellan beslutsfattare och studentkåren om i vilka typer av 
ärenden som samråd med student ska ske och på vilket sätt. En sådan överenskommelse är 
tänkt att underlätta det löpande arbetet inom högskolan.   

Förteckningar gällande studentrepresentation  
Högskolan ska ha en förteckning över organ, grupper och beslutstillfällen där studenter har 
rätt att vara representerade (inklusive antal platser). Förteckningen uppdateras årligen av 
Studentavdelningen utifrån information från högskolans olika kontaktpersoner för 
studentinflytande. Studentkåren har rätt att ta del av förteckningen.   

Studentkåren ska ha en förteckning över samtliga tillsatta studentrepresentanter och 
vakanta platser. Högskolan har rätt att ta del av förteckningen. 

Rekrytering av studentrepresentanter  
Högskolan och studentkåren har ett gemensamt och delat ansvar för rekrytering av 
studentrepresentanter.  

Studentkåren tillsätter och entledigar studentrepresentanter och meddelar högskolan vilka 
som utsetts respektive entledigats.  

Högskolans lärare ska uppmuntra och motivera studenter att delta och utöva inflytande samt 
att engagera sig som studentrepresentanter. I detta ingår att skapa en välkomnande och 
inkluderande miljö för studentrepresentanter i organ/grupper och andra sammanhang där 
studenter deltar.  

Högskolan ska underlätta för studenter att genomföra uppdrag som studentrepresentant. Det 
kan vid behov gälla anpassning av undervisnings- och examinationsmoment inom de ramar 
kursplanen anger.  
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Information till studenter och introduktion för 
studentrepresentanter  
På högskolans webbplats ska det finnas information på svenska och engelska för studenter 
om studentinflytande och studentrepresentation samt om studentkåren. Studentavdelningen 
respektive studentkåren ansvarar för att informationen är korrekt.  

Vid varje terminsstart ska högskolan tillsammans med studentkåren (och doktorandrådet) 
informera om studenters rättigheter, möjligheter och skyldigheter samt om innebörden av 
och möjligheten till studentinflytande. 

Studentrepresentanter i nämnder, styrgrupper, råd och liknande ska, tillsammans med 
övriga ledamöter, ges introduktion kring rollen som ledamot, organets uppdrag, roll och 
ställning inom högskolan samt organets arbetssätt. Detta ska ske vid mandatperiodens start 
samt för ledamöter som tillsätts under mandatperiodens gång. Ansvarig är 
organets/gruppens ordförande, sammankallande etc. Introduktion ska också ges till 
studentrepresentanter som deltar vid föredragningar när beslut tas av en person.  

Uppföljning  
Uppföljning ska ske på två sätt. Dels ska en aktualitetsgranskning av styrdokumentet göras 
årligen eller vid behov (vad gäller framför allt regelverk och högskolans organisation). Dels 
ska riktlinjerna ses över i sin helhet minst vart tredje år, där ska uppföljning av efterlevnad av 
riktlinjerna ingå. Initiativ tas av Studentavdelningen. 
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