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RIKTLINJER FÖR STUDENTINFLYTANDE 

Inledning 

Föreliggande riktlinjer reglerar former och ansvar för studentinflytande vid Gymnastik- 
och idrottshögskolan (GIH) och är i enlighet med Högskolelagen (1992:1434) (HL), 
Högskoleförordningen (1992:1434) (HF), Studentkårsförordningen (2009:769) (SF) samt 
Arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML).1 Riktlinjerna beaktar också Standarder och 
riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG, 
Standard 1:3). Riktlinjerna bereds av Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) och 
beslutas av rektor. 

Med student avses i riktlinjen den som är antagen till och bedriver utbildning på grund-, 
avancerad- eller forskarnivå enligt HF 1 kap. 4 §. 

Ansvar 

Studenterna ska enligt HL 1 kap. 4 a § ges möjlighet att utöva inflytande över 
utbildningen och högskolorna ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med 
att vidareutveckla utbildningen. Enligt HL 2 kap. 7 § och HF 2 kap. 14 § har studenterna 
rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för 
utbildningen och studenternas situation. 

Rektor har det övergripande ansvaret för att studenter ges möjlighet att utöva inflytande 
över utbildningen och studenternas situation vid högskolan. Studentrepresentationen ska 
beaktas i arbetsordning och delegationsordning. 

Förvaltningschef har det övergripande ansvaret för att studenter ges möjlighet att utöva 
inflytande över utbildningen och studenternas situation inom förvaltningen samt ansvarar 
för att upprätta och följa upp GIH:s överenskommelse med studentkår om 
studentinflytandets omfattning och genomförande. 

Institutionernas prefekter har av rektor delegerats huvudansvaret för att erbjuda och 
uppmuntra studenterna att ta del av arbetet med att vidareutveckla utbildningen (Rektors 
besluts- och delegationsordning, GIH 2020/298). 

GIH:s studentkår utser och entledigar studentledamöter i högskolans styrelse i enlighet 
med SF 7 §. Vidare utser och entledigar studentkåren sådana ledamöter som studenterna 
har rätt att utse i beredande och beslutande organ enligt HL 2 kap. 7 § samt HF 2 kap. 14 
§, tredje stycket. Ledamöter utsedda av studentkåren har att bevaka studenternas 
intressen, bidra med studentperspektivet och att medverka i utvecklingen av utbildningen 
och förutsättningarna för studier vid högskolan. 
  

 
1 HL (1992:1434) 1 kap. 4a § och 2 kap. 4-14 §§ och HF (1992:1434) 1 kap. 4, 7, 13-14 
§§, 2 kap. 7, 14 §§ och 10 kap. 3-4 §§, SF (2009:769) samt AML (1977:1160) 6 kap. 17 
§. 
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Studentinflytande vid GIH 

Studentinflytande är en viktig del av högskolans verksamhet, vilket preciseras i GIH:s 
policy för högskolans kvalitetsarbete (System för kvalitetsarbete inom utbildning och 
forskning, GIH 2020/522). Högskolans verksamhet och utveckling ska engagera och 
inkludera studenternas, liksom andra intressenters, aktiva deltagande. Högskolan ska 
vidare bjuda in studenterna att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna (ESG standard 1.3). 

Studenternas medverkan bidrar till att påverka och utveckla utbildningen. Det sker genom 
utvärdering av kurser och utbildningsprogram, via representation i organ vid högskolan 
som bereder och beslutar i frågor om utbildningen, dess planering, genomförande och 
kvalitet, samt genom studentkårens och andra studentorganisationers verksamhet. 

GIH ska i sin verksamhet möjliggöra för studentkåren att hålla möten med rektor och 
företrädare för institutionerna samt förvaltningen när studentkåren anhåller om sådana. 
För att underlätta studentrepresentation i beslutande organ bör mötestider planeras med 
god framförhållning så att möten, om möjligt, inte förläggs samtidigt som prov eller 
kurskrav i utbildningen för de studentledamöter som utsetts eller för eventuella ersättare. 
Regler om studentrepresentation och examination finns i Riktlinjer för kurser, 
utbildningsprogram och examination på grund- och avancerad nivå (GIH 2021/219). 

GIH och studentkåren ansvarar gemensamt för att regelbundet informera studenterna om 
innebörden av och rätten till studentinflytande samt om studenträttsliga frågor. GIH ska 
informera nya studenter om studentinflytande och studenträtt under introduktions- och 
välkomstdagar, t.ex. vid kurs- eller terminsstart vid institutionerna. Detta görs i 
samverkan med studentkåren. Studenterna bör informeras dels om hur de går tillväga för 
att medverka till studentrepresentation vid högskolan, dels hur de kan påverka 
kvalitetsutvecklingen av utbildningarna, t.ex. genom att besvara kurs- och 
programenkäter och andra undersökningar initierade av högskolan. 

Studenterna har, liksom andra ledamöter i högskolans styrelse och nämnder, rätt till 
ersättning enligt HF 1 kap. 7 §. Rektor beslutar om ersättningsnivåer för 
studentledamöter. Studentledamöter ska, på begäran, kunna få ett skriftligt intyg över 
mötesnärvaro vid organ och grupper inom högskolan. Intyget upprättas exempelvis av 
ordföranden eller motsvarande i aktuellt organ eller grupp. 

Regler för studentkårens användning av högskolans lokaler finns i HF 1 kap. 13 § och 
specificeras vidare genom en överenskommelse mellan GIH och studentkåren om 
studentinflytandets omfattning och genomförande. Generellt kan GIH:s studentkår fritt 
disponera anvisade delar av högskolans lokaler för den verksamhet som rör 
studentinflytande och studenträtt. GIH kan heller inte neka någon person tillträde till 
högskolans lokaler som bjudits in av GIH:s studentkår för att delta i ett sådant 
arrangemang med vissa undantag (HF 1 kap. 13 §, andra stycket). 
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Studenternas organisation för studentinflytande 

Vid GIH beslutar högskolestyrelsen om en studentsammanslutning kan få studentkårs 
ställning (HL 2 kap. 8 §). Det sker i enlighet med SF 3–6 §§. Beslutet kan överklagas hos 
Överklagandenämnden för högskolan (SF 10 §). 

En studentrepresentant har att bevaka samtliga studenters intressen, oavsett 
studerandeform och nivå, dvs. även de studenter som inte är medlemmar i en kår (SF 8 
§). Studentledamöterna bör dock, vid behov, inhämta synpunkter, förankra beslut och 
återkoppla till de studenter som berörs. 

GIH:s studentkår ska tillse att utsedda studentledamöter är väl informerade om 
studentinflytande och studenters rättigheter samt har nödvändiga förkunskaper för det 
specifika uppdraget. 

Enligt HL och HF har studenterna rätt att vara representerade. GIH ansvarar för att 
bereda studenterna möjlighet utöva denna rättighet. GIH:s studentkår ansvarar för att alla 
av högskolan ställda skriftliga inbjudningar till samråd eller medverkan i beredande och 
beslutande organ tas om hand och besvaras inom skälig tid, normalt fem arbetsdagar. Om 
svar inte inkommit till GIH inom den utsatta tiden anses GIH ha uppfyllt sin skyldighet 
att ge studenterna möjlighet till samråd i enlighet med bestämmelserna i HL och HF. 

I enlighet med Arbetsmiljölagen finns vid GIH särskilt utsedda studerandeskyddsombud 
(AML 6 kap. 17 §) som i arbetsmiljö- och likabehandlingsgruppen samverkar kring 
utveckling av arbets- och studiemiljön samt jämställdhetsfrågor och lika villkor. 
Studerandeskyddsombudet ska bevaka studenternas arbetsmiljö och kan enligt 
rektorsbeslut (GIH 2020/251) begära att arbetsmiljö- och likabehandlingsgruppen vidtar 
åtgärder vid brister i studiemiljön. 

Studentrepresentation i beslutande och beredande organ 

Studenter har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har 
betydelse för utbildningen eller studenternas situation (HL 2 kap. 7 §). Det kan röra sig 
om utbildningens uppläggning, genomförande eller kvalitet samt frågor om budget, 
resurser och administration. Förutom representation i högskolans beslutande organ eller 
instans på högskolegemensam eller institutionsnivå bör studenterna även vara 
representerade i beredande organ av stadigvarande natur som är av större betydelse, t.ex. 
inom ledningsgrupper, översynsgrupper och utredningar. Med stadigvarande organ avses 
sådana som har ett uppdrag som överskrider ett år. 

Ordförande i varje organ ansvarar för att nya studentledamöter introduceras till organets 
funktion och arbetssätt och får möjlighet att förbereda sig inför sammanträden. En 
studentledamot har samma ansvar som övriga ledamöter i ett organ eller i en grupp, t.ex. 
vad gäller närvaro vid och förberedelser inför möten. Sammanträdestider ska planeras på 
ett sätt som möjliggör för studentledamöter att medverka (se ovan). 

Vid beslut som fattas av enskild beslutsfattare ansvarar beslutsfattaren för att 
studentinflytande sker genom representation vid beslutsmöte eller genom samråd med 
utsedd student eller studentkåren i god tid inför beslut. 
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Representation i beslutande organ 

Studentrepresentation uppfylls genom tre studentledamöter i Högskolestyrelsen (jmf. HL 
2 kap. 4 §, HF 2 kap. 7a §). 

Studentrepresentation uppfylls genom tre studentledamöter i Utbildnings- och 
forskningsnämnden (jmf. HF 2 kap. 14 §). 

Studenterna har rätt att ha två studentledamöter i högskolans disciplinnämnd (jmf. HF 10 
kap. 4, 6 §§). Se Arbetsordning för disciplinnämnden för Gymnastik- och 
idrottshögskolan (GIH) (GIH 2021/295). 

Studentinflytande vid beslut som fattas av en person 

Om beslut i frågor som har betydelse för utbildningens och studenternas situation fattas 
av en enskild beslutsfattare ska information lämnas till och samråd ske med en utsedd 
student i god tid före beslutet eller slutförandet av beredningen, där utsedd student ska 
ges möjlighet att lämna synpunkter på förslag till beslut. Om ingen student finns utsedd 
för att delta i beslutsmöte ska samråd ske genom information till studentkåren. Utsedd 
student eller studentkåren ska ges god tid att yttra sig. Att utsedd student getts tillfälle att 
yttra sig ska dokumenteras i beslutsunderlaget. I beslutsunderlaget ska det framgå om och 
hur information lämnats samt hur samråd med studenter har skett. Flera beslut kan 
rymmas i samma beslutshandling och delges utsedda studenter vid samma tillfälle. 
Ansvarig beslutsfattare ska säkra att studentinflytande sker enligt dessa riktlinjer samt att 
studentinflytande dokumenteras i beslutsunderlaget. 

Utsedda studenter ska bjudas in att delta i beredning och beslut på högskolegemensam 
nivå, såsom vid beslut fattade av rektor eller förvaltningschef gällande frågor om 
utbildning eller studenternas situation. Om ingen utsedd student medverkar vid 
beslutsmöte ska samråd med studentkåren ske enligt ovan. 

Utsedda studenter ska bjudas in att delta i beredning och beslut på institutionsnivå när 
prefekt (eller den prefekten delegerat till) fattar beslut inom följande områden: 

– beslut som rör utbildningen, t.ex. kursutbud, kursplaner, 
– beslut som rör studenternas situation, t.ex. fysisk arbetsmiljö, tillgång till lokaler, 

datorer, utrustning etc., och 
– beslut om att utse studierektor, kursansvarig och examinator. 

Om ingen student utses eller utsedd student inte medverkar vid beslutsmöte ska samråd 
med studentkåren ske enligt ovan. 
 
Studenter har inte rätt att medverka i beslut gentemot enskild student, såsom beslut om 
antagning, bedömning av enskilda studieprestationer eller examen. Undantag är ärenden 
som hanteras av disciplinnämnd. Studenter har inte heller rätt att medverka i beslut om 
enskilda personalärenden utöver det som regleras genom GIH:s anställningsordning för 
lärare (GIH 2020/216). 
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Studentinflytande vid remissförfarande 

När högskolan bereds möjlighet att lämna remissyttrande i frågor som rör utbildning eller 
studenternas situation ska samverkan med studentkåren ske innan yttrande inlämnas. Om 
studentkåren har varit egen remissinstans behövs ingen ytterligare samverkan. 

Studentinflytande genom kursvärdering och 
programutvärderingar 

Vid GIH sker studentinflytande i utbildningen genom att studenterna, i enlighet med HF 
1 kap. 14 §, har möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på en kurs de 
deltar i eller har avslutat, i en kursvärdering. Resultat av kursvärdering ska återkopplas 
till både nuvarande och presumtiva studenter och i förekommande fall till externa 
intressenter, samt hållas tillgänglig av högskolan. Vid GIH sker studentinflytande även 
genom att avgående programstudenter har möjlighet att framföra sina erfarenheter av och 
synpunkter på det utbildningsprogram de avslutat i en programvärdering vars resultat ska 
återkopplas och hållas tillgängligt. Både kurs- och programvärderingar utgör underlag för 
kvalitetsutveckling av utbildningarna och studiemiljön vid högskolan. 

Hantering av kurs- och programvärderingar regleras i Riktlinjer för kvalitetssäkring och 
uppföljning av kurser och program (GIH 2021/13) och är i enlighet med GIH:s System 
för kvalitetsarbete inom utbildning och forskning (GIH 2020/522). 

Institutionerna ansvarar för att genomföra kursvärderingar och programvärderingar samt 
för att sammanställa och återkoppla resultat och eventuella beslut om åtgärder som 
föranletts av kurs- eller programvärdering. 

Uppföljning och kvalitetssäkring av studentinflytande 

Vid GIH kvalitetssäkras och följs studentinflytande upp genom GIH:s System för 
kvalitetsarbete inom utbildning och forskning (GIH 2020/522). I kvalitetssystemet ingår 
uppföljning av studentinflytande i flera av systemets cykler: i en årlig uppföljning av 
kurser och utbildningsprogram, i en treårig cykel för uppföljning av högskolans 
studiemiljö samt inom ramen för den årliga högskolegemensamma kvalitetsdialogen. 
GIH kan även granska studentinflytandet inom ramen för en årlig översyn av 
regeltillämpningen vid högskolan. 

Studentkåren har möjlighet att årligen lämna en redogörelse till högskolestyrelsen om sin 
syn på studentinflytandet vid GIH och hur studentinflytandet har utvecklats. Denna 
redogörelse bör lämnas till förvaltningschef i samband med årsredovisningen, vilken 
alltid inkluderar en redovisning av studentinflytande. 
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