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Policy för studentinflytande 

Denna policy ersätter Studenten som medaktör – studentinflytande för kvalitetsutveckling vid 
Södertörns högskola (dnr 320-40-2004) 

Inledning  
Att studenterna är delaktiga i högskolans arbete är centralt för kvalitet i och utveckling av 
utbildningarna och högskolan som studiemiljö. Engagemang och ansvarstagande bidrar 
även till studenternas eget lärande. Högskolan ska aktivt involvera studenterna i 
verksamheten. Studentinflytande sker i olika former, däribland genom kursvärderingar och 
genom studentrepresentanter i beslutade och beredande processer. Säkrandet av 
studenternas rätt till inflytande är ett led i förverkligandet av högskolans strävan efter hög 
utbildningskvalitet, studentcentrerat lärande och aktiv studentmedverkan.  

Policyn ska ses som en viljeinriktning som ska stärka högskolans verksamhet. Den tydliggör 
vägledande principer för hur Södertörns högskola arbetar med studentinflytande för att 
involvera studenter i planering, genomförande, utvärdering och utveckling av utbildningarna 
samt andra frågor som rör studenternas situation vid högskolan.  

Policyns principer för studenternas representation kompletteras med mer precisa villkor och 
bestämmelser i bland annat Riktlinjer för studentinflytande samt i gällande avtal mellan 
högskolan och studentkåren. 

Policyn gäller studentinflytande inom hela högskolan och för studenter på samtliga 
utbildningsnivåer – grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Studenter inom 
Polisprogrammet som inte har en anställning vid Polismyndigheten omfattas också av denna 
policy. Övrig uppdragsutbildning omfattas inte.  

Utgångspunkter för denna policy 
• Aktivt och reellt studentinflytande som kvalitetsdimension. Policyn utgår från 

övertygelsen att studentinflytande främjar högskolans och utbildningarnas kvalitet. 
Att studenter involveras och får möjlighet att påverka är avgörande för att högskolan 
ska fullgöra sin uppgift som lärosäte. Studentinflytande är en gemensam 
angelägenhet för personal och studenter. 
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• Demokratiska och akademiska värden. Att studenterna har möjlighet att påverka 
är ett sätt att förverkliga värden som yttrandefrihet, öppenhet, integritet, kollegialitet 
och ansvarstagande. Högskolans studenter ges genom att utse och delta som 
representanter i beredning och beslut tillfälle att medverka i kollegiala processer och 
att agera som representanter för en grupp. De får även kännedom om hur 
högskolan är organiserad och hur den styrs. Det ger värdefull erfarenhet och 
förberedelse inför både arbetsliv och ett aktivt medborgarskap. 

 
• Lag och förordning. Högskolelagens och högskoleförordningens innehåller 

bestämmelser om studenters rätt att utöva inflytande över utbildningen och sin 
studiesituation (HL 1 kap. 4a §), liksom om högskolans skyldighet att göra 
studenterna delaktiga i vidareutvecklingen av utbildningar (HL 2 kap. 7 §). Policyn 
utgår även från Studentkårsförordningens bestämmelser om att studenternas 
representanter i beredande och beslutande organ ska vara utsedda av högskolans 
studentkår och ska företräda samtliga studenter, oavsett om de är kårmedlemmar 
eller inte (SF 7 § och 8 §). 
 

Vägledande principer för studentinflytande 
• Värdet av studentinflytande ska synliggöras. Högskolans studenter ska ges 

möjlighet och förutsättningar att vara aktiva deltagare i kvalitets- och 
utvecklingsarbetet. Ett konstruktivt kvalitetsarbete bygger på att studenters 
kunskaper, erfarenheter och perspektiv tas till vara, liksom på övertygelsen att 
öppen, respektfull dialog är det bästa medlet att nå hög kvalitet, såväl i utvecklingen 
av utbildningarna som i utformningen av infrastruktur och stödfunktioner. Samsyn 
kring värdet av studentinflytande är grundläggande för kvalitetsutveckling. 
Högskolans studenter ska bemötas som aktiva medaktörer. 
 

• Studenters engagemang ska ges förutsättningar och stöd. Högskolan ska 
uppmuntra studenter att engagera sig som studentrepresentanter och erbjuda goda 
förutsättningar att utföra denna uppgift. Studenter ska aktivt erbjudas möjlighet till 
inflytande i olika former i frågor av betydelse för utbildningen eller studenternas 
situation. Studenternas representanter har rösträtt och i övrigt samma rättigheter 
och skyldigheter som andra ledamöter i högskolans kollegiala organ.  

 
• Ansvaret för studentinflytande är gemensamt och delat. Högskolan ska 

kännetecknas av en kultur av gemensamt och delat ansvar med studenter och 
studentkår samt ömsesidigt förtroende och engagemang. Till en sådan kultur hör att 
villkor och förutsättningar för studentinflytandet – exempelvis i form av högskolans 
policy och riktlinjer – är väl kända och att högskolan och studentkåren tar sitt ansvar 
i arbetet med att rekrytera och utbilda studentrepresentanter. Studentkårens 
självständighet och integritet ska alltid respekteras. 
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• Organisation och ansvarsfördelning ska vara tydlig. Högskolan ska ha en tydlig 
organisation och ansvarsfördelning för studentinflytandet, och det ska finnas tydliga 
riktlinjer för hur studenternas rätt till inflytande tillgodoses. Högskolans medarbetare 
ska ha god kunskap om hur högskolan arbetar för att säkra studenternas rätt till 
inflytande. Vidare ska högskolans information om studentinflytande vara lättillgänglig 
för både studenter och medarbetare. Högskolan och studentkåren ska regelbundet 
föra samtal om hur studentinflytandet fungerar och kan utvecklas. 
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