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Den här handboken har producerats i samarbete
mellan Göteborgs universitets studentkårer (GUS)
och Studentavdelningen vid Göteborgs universitet.
Producerad i februari 2010 av informationsenheten
vid Göteborgs universitet.

Göteborgs universitets studentkårer (GUS)
är ett samarbetsorgan för studentkårerna
vid Göteborgs universitet. GUS bedriver
universitetsövergripande utbildningsbevakning och är den pådrivande kraften i frågor
som rör studenter vid hela universitetet.
GUS utser studentrepresentanter till
universitetsgemensamma organ. Exempel
på sådana organ är universitetsstyrelse,
disciplinnämnd, studieregelskommitté,
kvalitetsråd och likabehandlingskommitté.
Den fullständiga listan omfattar trettiotalet organ, varav många har fler än en
representant.
Alla som är medlemmar i någon av GUS
medlemskårer kan nominera sig själv eller
någon annan till något av de organ som
GUS utser representanter till. GUS har en
valberedning som genomför intervjuer,
förbereder valen och lämnar ett förslag
till GUS styrelse som genomför valen. I
GUS styrelse är alla medlemskårer oavsett
storlek garanterade en plats. Utöver den
garanterade platsen får kårerna mandat
efter storlek.
GUS svarar också på remisser och anordnar
utbildningar för studentrepresentanter.
GUS arbetar med bland annat studentinflytandefrågor, studentarbetsmiljöfrågor,
rättsäkerhet och doktorandfrågor.
Doktorandfrågorna bevakas främst genom
Göteborgs universitets doktorandkommitté
(GUDK).
GUS har ett anställt studentombud som
är en resurs för GUS medlemskårer i
deras arbete med att stödja universitetets
studenter.
Studentombudet har i sitt uppdrag tre
huvudsakliga uppgifter:
- Att hjälpa studenter som stött på problem
i sin utbildning.

- Utredning av frågor av studentnära
karaktär.
- Stöd till studenter som ställs inför disciplinnämnden vid Göteborgs universitet.
Studentombudet bistår också studentkårerna med att ta reda på vad som gäller i
frågor som rör de lagar, regler och förordningar som styr universitetets verksamhet.
Kontakt med GUS 		
Studenternas hus, Götabergsgatan 17
Box 133, 405 30 Göteborg
Telefon: 031–786 56 40
e-post: info@gus.gu.se
www.gus.gu.se

Studentavdelningen
Studentavdelningen är en del av universitetets gemensamma förvaltning och
arbetar bland annat med studievägledning,
hantering av ansökningar och antagning,
studiedokumentation och examensfrågor.
Studentavdelningen driver en studentinformation som vänder sig till nuvarande och
blivande studenter. Personalen svarar på
frågor om allt från antagnings- och behörighetsregler till bostäder och stipendier.
I informationshallen finns material om
alla utbildningar vid Göteborgs universitet såväl som utbildningar hos andra
utbildningsanordnare. Dessutom finns
material från bland annat högskoleverket
och information om studier i utlandet.
Kontakt med Studentavdelningen
Karl Gustavsgatan 29
Tel: 031–786 00 00
www.sa.adm.gu.se
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Andra samarbetsorganisationer
Förutom Göteborgs universitets studentkårer (GUS) finns i Göteborg och Sverige ett
antal andra organisationer som samordnar
studentkårerna.

Göteborgs Förenade
Studentkårer
Göteborgs Förenade studentkårer
En annan samarbetsorganisation för
studentkårerna är Göteborgs Förenade
Studentkårer (GFS). Skillnaden på GUS och
GFS är att GUS arbetar med utbildningspolitiska frågor medan GFS arbetar med
studiesociala (socialpolitiska) frågor. GFS
främsta samarbetsparter är Göteborgs
kommun, Västra Götalandsregionen och
näringslivet.
Genom GFS äger Göteborgs studenter
även motionsanläggningen Fysiken och
studenthälsovården Akademihälsan. GFS
jobbar bland annat med förbättra bostadssituationen för studenter och studenters
ekonomi. Du kan även få juridisk hjälp av
GFS studentjurister som har mottagning på
onsdagar.
Kontakt med GFS
Kaserntorget 11 B, 411 18 Göteborg
031-10 69 88
kansliet@gfs.se
www.gfs.se

som håller koll på vad som händer,
nationellt och internationellt, i frågor som
rör studenterna och exempelvis sammanfattar propositioner och svarar på remisser.
På www.sfs.se finns information om SFS
och mycket information såsom åsiktsdokument, rapportsammanfattningar, och
handledningar för studenter.
Kontakt med SFS
Klara Södra Kyrkogata 1, 111 52 Stockholm
Tel: 08-54 57 01 00
sfs@sfs.se
www.sfs.se
Sveriges förenade HBTQ-studenter
Sveriges Förenade HBTQ-studenter, SFQ
(före detta Sveriges Förenade Gaystudenter, SFG), är ett samarbetsorgan för HBTQstudentföreningar vid Sveriges universitet
och högskolor. SFQ:s främsta syfte är
att samla och stärka lokala avdelningar
för HBTQ-studenter. Förbundet arbetar
också med nationell politiskt påverkan för
att motverka heteronormativitet i högre
utbildning.
Kontakt med SFQ
info@hbtqstudenterna.se
www.hbtqstudenterna.se

Vad är en studentkår?
En studentkår är en sammanslutning av
studenter vars främsta uppgift är utbildningsbevakning och att främja studenternas situation. Enligt högskoleförordningen
ska en studentkår ”ha till ändamål att
främja medlemmarnas studier och vad som
har sammanhang med studierna.” Till och
med sista juni 2010 ska alla som studerar
vid universitet och högskolor i Sverige
vara medlemmar i en studentkår, då vi
fram till dess har ett kårobligatorium som
fastslås i kårförordningen, eller Förordning
(1983:18) om studerandekårer, nationer
och studentföreningar vid universitet och
högskolor. I kårförordningen regleras
vad en studentkår är, vilka uppgifter den
har och att den ska vara demokratiskt
uppbyggd. Det är universitetsstyrelsen som
har rätt att bestämma vilka studenter som
ska vara med i vilken studentkår och vilka
föreningar som får vara studentkårer.

utser representanter till de flesta organ
som är universitetsgemensamma. Kårerna
utser också tillsammans representanter i
fakultetsnämnder och institutionsstyrelser,
där det finns mer än en studentkår.
Utbildningsbevakning och
studiesocial verksamhet
Ibland delas kårernas verksamhet upp i två
huvudområden – utbildningsbevakning
och studiesocial verksamhet.
Utbildningsbevakning handlar om att se till
att utbildningen håller en god kvalité, att
lagar och regelverk följs och att studenterna får inflytande över sin utbildning.
Studiesocial verksamhet handlar om att
ordna sociala aktiviteter och också att se
till att det runtomkring studierna fungerar.
Kårerna bedriver exempelvis påverkansarbete mot politiker och näringsliv för att
fler studentbostäder ska byggas och att
studenterna ska ha tillgång till samma
trygghets- och välfärdssystem som de som
arbetar.

Studentrepresentanter
I kårförordningens 16:e paragraf står att
det är studentkåren som har rätt att utse
studentrepresentanter till de organ vid
högskolan där företrädare för de studerande har rätt att ingå. Vilka som utses
och hur detta görs är upp till kåren. Om
det finns flera studentkårer, vilket det gör i
Göteborg, får kårerna tillsammans komma
överens om hur studentrepresentanterna
ska utses. Vid Göteborgs universitet har
samarbetsorganet Göteborgs universitets
studentkårer (GUS) bildats som bland annat

Sveriges
förenade
studentkårer
Sveriges förenade studentkårer

Sveriges Förenade
Studentkårer (SFS) är en organisation
som flertalet, men inte alla, av studentkårerna i Göteborg är medlemmar i. SFS
är en påtryckningsorganisation gentemot
regering och riksdag för studenternas
intressen. SFS är också en kunskapsbank
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samt beredskap att möta förändringar
i arbetslivet. Dessutom ska studenterna
också kunna söka och värdera kunskap på
vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper med personer
utan specialkunskaper inom området. För
forskarutbildningen gäller dessutom att
den ska ge de kunskaper och färdigheter
som behövs för att självständigt kunna
bedriva forskning.

Vad är ett universitet?
Universitet har tre huvuduppgifter:
utbildning, forskning och den så kallade
tredje uppgiften som går ut på samverkan
med det omgivande samhället och som
därför ofta kallas för samverkansuppgiften.
Det ska finnas ett nära samband mellan
forskning och utbildning – det talas ofta
om vikten av forskningsanknytning i utbildningen. Universitetets verksamhet ska vila
på vetenskaplig eller konstnärlig grund och
på beprövad erfarenhet.
Lag och förordning
De dokument som främst styr universitets
och högskolors verksamhet är högskolelagen och högskoleförordningen. Det är
skillnad på lag och förordning - lagar stiftas
av riksdagen och förordningar av regeringen. Skulle en lag och en förordning stå
emot varandra är det lagen som gäller över
förordningen. En lag är ofta mer generell
medan en förordning ger mer detaljerade
föreskrifter.
Vad är då skillnaden mellan ett universitet
och en högskola? Universiteten brukar
vara större och ha ett bredare utbud av
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utbildningar, men definitionsskillnaden
handlar om utbildningen på forskarnivå.
Universiteten har rätt att examinera
i utbildning på forskarnivå inom alla
vetenskapsområden och forskningen kan
sägas vara koncentrerad dit. En högskola
har möjlighet att bedriva forskarutbildning och utfärda doktorsexamen om
de blir tilldelade ett eller flera så kallade
vetenskapsområden. Det finns fyra olika
vetenskapsområden: humanistisk-samhällsvetenskapligt, tekniskt, naturvetenskapligt
och medicinskt. Forskningen behöver inte
spänna över hela vetenskapsområdet utan
kan vara koncentrerad till vissa ämnen.
De lagar och förordningar som styr
universitet, till exempel förvaltningslagen,
högskolelegen och högskoleförordningen,
kan man hitta på www.lagrummet.se
Utbildningens mål
Målen med utbildningen anges i högskolelagens nionde paragraf. Där sägs
det att den grundläggande högskoleutbildningen skall ge stunderna förmåga
att göra självständiga och kritiska
bedömningar, förmåga att självständigt
urskilja, formulera och lösa problem,

I och med Bolognaprocessen som genomfördes höstterminen 2007 delas utbildningen in i tre nivåer: grundnivå, avancerad
nivå, och forskarnivå. Bolognaprocessen
är ett på samarbete mellan 46 europeiska
länder om utbildningen på högskolenivå.
Samarbetet syftar till att främja rörlighet,
anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft som utbildningsområde.
Grundutbildning
Grundutbildning är det som brukar kallas
den ”vanliga” högskoleutbildningen – den
studerande läser vid ett program eller fristående kurs vid universitetet. Grundutbildningen leder till fyra så kallade generella
examina. Högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen.
På grundnivån finns högskoleexamen, 120
hp (högskolepoäng), kandidatexamen, 180
hp, med ett självständigt arbetet om 15
hp. På den avancerade nivå finns magisterexamen, 60 hp, och masterexamen,
120 hp. Dessutom finns det ett stort anal
yrkesexamina som har andra krav än de
ovan nämnda. Vilka examina som finns
regleras i examensordningen (bilaga 2 i
högskoleförordningen).
Utbildningsnivåerna bygger på varandra.
För att kunna gå vidare till en högre nivå
måste du uppfylla examenskraven. Det
finns krav på vilken typ av kurser som får
ingå i respektive examen och hur många
poäng du kan använda från en annan
utbildningsnivå.

Utbildning på forskarnivå
På forskarnivå finns licentiatexamen, 120
hp och doktorsexamen, 240 hp. För att bli
antagen till forskarutbildning måste du ha
genomgått grundnivå och den avancerade nivån. Utöver detta ställer de flesta
lärosäten kvav på särskild behörighet,
vilken kan variera. Efter genomgången
utbildning ska du vara skolad i vetenskaplig
tradition och vara en kritiskt granskande
forskare som kan bedriva egen forskning.
Forskarutbildningen innehåller en kursdel
och en avhandlingsdel. Minst halva forskarutbildningen utgörs av avhandlingsarbete.
Universitetet är en myndighet
Göteborgs universitet är, precis som
nästan alla andra av landets universitet och
högskolor, en statlig förvaltningsmyndighet. Det innebär att lärosätena omfattas
av samma regler som alla andra myndigheter och att förvaltningslagen gäller på
universitetet. Universitet har i egenskap av
myndighet flera olika skyldigheter:
Serviceskyldighet – en myndighet ska
hjälpa enskilda med upplysningar så fort
som möjligt.
Offentlighetsprincipen – alla har rätt att ta
del av de allmänna handlingar
som finns hos myndigheten. Det kan vara
protokoll, blanketter men också gamla
tentor. Det finns dock begränsningar i
detta, det är bara färdigbehandlande
handlingar som är offentliga, och vissa
handlingar omfattas av sekretess (till
exempel tentafrågor tills dess tentan är
skriven). Myndigheten ska på begäran
lämna ut uppgift ur handling muntligen
och alla allmänna handlingar skall på
begäran lämnas ut på stället, det vill säga
hos myndigheten. Att ta del av handlingen
i myndighetens lokaler kostar inget.
Avgift får inte tas ut för att söka reda på
handlingar men de har rätt att begära
självkostnadspris om någon vill ha en egen
kopia. Om en myndighet nekar en enskild
rätten att ta del av en allmän handling
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måste de motivera sitt beslut med lagstöd
och du har rätt att få ett skriftligt beslut på
detta. Detta beslut går att överklaga hos
länsrätten och då är det en fördel att ha ett
skriftligt beslut.
Positivt myndighetsbeslut kan inte ändras
– det har till exempel hänt att högskolor av
misstag har tagit in dubbelt så många som
de borde gjort på en utbildning. Eftersom
enskilda individer fått ett positivt besked
får beslutet inte i efterhand ändras till
deras nackdel, så högskolan har fått stå
för sitt misstag och låta alla fullfölja sin
utbildning.
Regering och ämbetsverk
Riksdagen fattar beslut om budget och
lagar som rör högskolor och universitet,
men därutöver är det regeringen som har
den verkställande makten. Regeringen
beslutar om förordningar och utfärdar
regleringsbrev men har även utöver detta
ett mycket stort inflytande över högskolorna. Till sin hjälp att verkställa beslut har
regeringen departement. Störst inflytande
över universitetet har utbildningsdepartementet och finansdepartementet.
Utbildningsdepartementet fördelar
pengarna till universitetet och ger också
ett utbildningsuppdrag (hur mycket pengar
universitetet får är beroende på hur stort
uppdrag lärosätet har). Ämbetsverk är
de myndigheter som ligger under ett
departement. Några av de ämbetsverk som
ligger under utbildningsdepartementet är
de enskilda universiteten och högskolorna,
Centrala Studiestödsnämnden (CSN),
Verket för Högskoleservice (VHS) och
Högskoleverket (HSV). Det är framförallt
det sistnämnda som är intressant för dig
som studentrepresentant. Högskoleverket
är en tillsynsmyndighet för universitet och
högskolor. Det är en kontrollmyndighet
som ska säkerställa studenternas rättsäkerhet. Finns det ett missnöje med hur
universitetet har hanterat ett ärende kan
ett tillsynsärende till HSV skrivas.
Högskoleverket gör också utredningar och
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utvärderingar för att förändra, förbättra
och förnya högskolornas verksamhet.
Universiteten och högskolorna är självständiga myndigheter och högskoleverket är
ingen överordnad myndighet. De är dock
en tillsynsmyndighet för universitet och
högskolor och dessa har att följa rekommendationer och dylikt som högskoleverket utfärdar.
Andra viktiga ämbetsverk och myndigheter är t ex överklagandenämnden
för högskolan, riksrevisionsverket som
granskar universitetets verksamhet och
ekonomi, och diskrimineringsombudsmannen (DO) som vem som helst kan anmäla
ärenden till.
Om hur regeringen styr myndigheter:
www.regeringen.se/sb/d/2462/a/13475

Göteborgs universitet
Göteborgs universitet (GU) har cirka
50 000 studenter, varav 25 000 helårsstudenter och ungefär 5 300 anställda.
Universitetet bildades 1954 genom att
Göteborgs högskola (grundad 1891) slogs
samman med Medicinska högskolan
(grundad 1949). Sedan dess har universitetet vuxit genom att ett stort antal mindre
högskolor införlivats med universitetet –
vilket är huvudanledningen till att det finns
så många studentkårer vid universitetet.

(UB) och ett särskilt organ för lärarutbildning; Utbildnings- och forskningsnämnden
för lärarutbildningen (UFL). Regeringen
har bestämt att alla högskolor ska ha ett
samordnande organ för lärarutbildningen.
I UFL är alla fakulteter inblandade, inte
bara utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Lärarstudenterna läser också vid alla
fakulteterna.

Huvudbyggnaden ligger i Vasaparken, där
det finns en del central administration och
en pampig aula och en och annan trevlig
sal, men den mesta av verksamheten
bedrivs på andra ställen runt om i staden.

Som student kan den centrala nivån verka
ganska avlägsen och den enhet som oftast
är relevant är den institution där studierna
bedrivs. Att universitetet vuxit genom att
inkorporera högskolor gör också många
enheter har separata identiteter sedan
tidigare.

Universitetet vill vara ett cityuniversitet
och tanken är att alla byggnader ska ligga i
centrum. Göteborgs universitet är uppdelat
i åtta fakulteter som i sin tur är uppdelade
i institutioner och centrumbildningar.
Förutom fakulteterna finns på samma
organisatoriska nivå Universitetsbiblioteket

Universitetets uppbyggnad
Det högsta beslutande organet på universitetet är universitetsstyrelsen. I universitetsstyrelsen är majoriteten av ledamöterna
externa och utsedda av regeringen. Den
som leder universitetets verksamhet

är rektor som skulle kunna kallas för
universitets vd. För att kunna bli rektor
krävs som minst lektorsbehörighet vilket
i de flesta fall innebär att ha doktorerat
(dock har det konstnärliga området andra
bedömningsgrunder). I praktiken är det
dock nästan omöjligt att bli rektor utan att
vara professor.
Rektor är myndighetschef och är som alla
sådana utsedd av regeringen. Universitetet
lämnar ett förslag på vem man vill se som
rektor och regeringen har hittills alltid följt
dessa önskemål.
Till sin hjälp har rektor en eller flera prorektorer. Vid Göteborgs universitet finns
två prorektorer. Rektor kan också utse
rektorsråd, dessa har ansvar för särskilda
specialområden och fungerar som rektors
rådgivare. Idag finns rektorsråd inom
områdena kvalitet, likabehandling och
internationalisering.
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För beredande av viktiga frågor finns ett
ledningsråd som möts varannan vecka
för att diskutera vad som är på gång på
Göteborgs universitet och i högskolevärlden. Ledningsrådet består av universitetsledningen (rektor, prorektorer och
förvaltningschef), rektorsråden, samtliga
dekaner, överbibliotekarien och GUS
ordförande.
För att samordna universitetets arbete med
grund- och forskarutbildning, forskning
och samverkan har rektor inrättat fyra
beredningar; grundutbildningsberedningen, forskarutbildningsberedningen,
forskningsberedningen och samverkansberedningen. Beredningarnas uppgift är
inte att fatta beslut utan att lämna förslag
till rektor och de består av ledamöter som

Uppdelat i fakulteter
Universitetet är uppdelat i åtta fakulteter
och ett särskilt organ för lärarutbildning
(UFL) (vilka kan du se i organisationsskissen
över Göteborgs universitet). På fakulteterna och UFL är det högsta beslutande
organet fakultetsnämnden. Varje fakultet
leds av en dekanus och minst en prodekanus (vissa fakulteter har också vicedekanus)
som efter val bland fakultetens lärare utses
av rektor. I praktiken är fakultetens ordförande alltid vetenskapligt kompetent (det
vill säga har doktorerat). Fakulteterna är i
sin tur sedan uppdelad i ett antal institutioner och centrumbildningar. Institutionerna
leds i sin tur av en prefekt. I centrumbildningar är ofta flera institutioner och ibland
flera fakulteter inblandade. UFL har inga
egna institutioner utan köper utbildning av
de andra fakulteternas institutioner.

Styrelsen
Rektor
Förvaltningschef

Prorektorer

Gemensamma
förvaltningen
(9 avdelningar)

Ledningsråd

Antal bibliotek
Universitetsbibliotek

7

Fakultetsnämnd antal institutioner

10

Gemensam förvaltning
Förutom fakulteter, ett särskilt organ för
lärarutbildning, ett universitetsbibliotek
och institutioner har universitetet också
en gemensam förvaltning som sköter
universitetets övergripande administration.
Gemensamma förvaltningen består av projektkontor, miljöenhet och nio avdelningar.
Den del av gemensamma förvaltningen
som studenterna oftast kommer i kontakt
med är studentavdelningen. Under den
finns exempelvis antagningsenheten och
central studie- och karriärvägledning.

utses av fakulteterna, universitetsbiblioteket och GUS.

Sahlgrenska
akademistyrelsen

6

Utbildnings- och forskningsnämden för lärarutbildning

Naturvetenskapliga
fakultetsnämnden

10

Övriga enheter och
nationella centra

Humanistiska
fakultetsnämnden

6

Konstnärliga
fakultetsnämnden

5

Samhällsvetenskapliga
fakultetsnämnden

9

Handelshögskolans
fakultetsnämnden

5

Utbildningsvetenskap.
fakultetsnämnden

3

IT-fakultetsnämnden

2

Det är på institutioner och centrumbildningar undervisning och forskning bedrivs.
Göteborgs universitet har drygt 60 institutioner. På IT-fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten delas vissa institutioner
mellan universitetet och Chalmers.
Biblioteket har (nästan) allt
Universitetsbiblioteket (UB) ligger under
rektorsämbetet, på samma nivå som
fakulteterna. UBs högsta beslutande organ
är biblioteksnämnden och UB leds av
överbibliotekarien (ÖB). UB har förutom ett
centralbibliotek flera andra bibliotek över
hela staden. Dessa är i regel specialiserade
mot något ämnesområde och ligger i
anslutning till den del av universitet där
undervisning och forskning inom detta
område bedrivs.
UB är ett så kallat pliktbibliotek vilket
innebär att allt som ges ut på svenska (i alla
fall vad gäller böcker och tidskrifter) ska
levereras dit.

Internrevisionen
Enligt Internrevisionsförordning
(2006:1228) ska det vid statliga myndigheter finnas en internrevision. Internrevisions
uppgift ska vara att självständigt granska,
verifiera och bedöma kvaliteten samt
bidra till ständiga förbättringar i den
interna styrningen och kontrollen inom
myndigheten. Internrevisionen ska vara
objektiv, oberoende och står direkt under
universitetsstyrelsen.
Universitetsstyrelsen
Universitetsstyrelsen har det yttersta
ansvaret för universitetet. Styrelsen består
av tre studenter (studenterna har även en
ersättare), tre lärare, rektor, ordförande
och sju så kallade allmänföreträdare.
Allmänföreträdarna utses av regeringen
och ska representera det omgivande
samhällets intressen i högskolan.
Regeringen utser personer som anses ha
bakgrund i sådan verksamhet som är av
betydelse för universitets utbildnings- och
forskningsuppdrag. Utöver dessa personer
har styrelsen en ordförande som också är
utsedd av regeringen. Lärare och studenter
väljer själva sina företrädare. Studentrepresentanterna väljs av GUS.
Styrelsen beslutar även om årsredovisningar, budget, delårsrapporter, verksamhetsplan samt om frågor som rör revision,
viktigare frågor om den interna resursfördelningen, vilka antagningsordningar som
ska användas och en hel del annat som rör
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universitetet och dess styrning. Styrelsen
fastställer ett uppdrag till rektor som det
sedan är dennes uppgift att verkställa.
Mer om styrelsen
Högskolelagen kap 2 §2,4-5
Högskoleförordningen kap 2 §1-2,7
Fakulteter
Universitetet är, som det nämnts tidigare,
uppdelat i åtta fakulteter. Varje fakultet leds
av en dekanus och minst en prodekanus
(vissa fakulteter har också vicedekanus).
På fakulteten är det högsta beslutande
organet fakultetsnämnden. Det är
universitetets styrelse som beslutar om
vilka fakultetsnämnder som ska finnas och
vilka ansvarsområden de ska ha. Däremot
är det reglerat i högskolelagen att det ska
finnas minst en fakultetsnämnd vid varje
universitet och högskola.
Fakultetsnämndernas främsta uppgift är
att ansvara för forskning och forskarutbildning. Fakulteterna har också ansvar
för grundutbildningen även om de ofta
delegerar detta till institutionerna.
I fakultetsnämnderna har studenterna
rätt att vara representerade med minst
tre ledamöter. Majoriteten av ledamöterna i nämnden ska vara ”vetenskapligt
kompetenta lärare” det vill säga de ska ha
avlagt doktorsexamen eller motsvarande.
Dessa ledamöter utses genom val bland
de vetenskapligt kompetenta lärarna på
fakulteten. Andra personer, såsom fackliga
företrädare, är ofta adjungerade i fakultetsnämnderna. Fakulteterna administreras
av ett fakultetskansli.
Fakulteterna fördelar pengar till institutionerna och det är upp till fakulteterna själva
att bestämma hur medel ska fördelas. De
kan omfördela resurser mellan institutionerna om till exempel en institution inte
lever upp till sitt uppdrag. (När det inte är
tillräckligt många av studenterna vid institutionen som tar de högskolepoäng det är
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beräknat att de ska ta, kan detta bero på
att institutionen inte lyckats fylla platserna
på sina utbildningar, avhopp under utbildnings gång eller dåliga prestationer).
Fakultetsnämnden ansvarar för forskarutbildningen i ämnen inom sitt vetenskapsområde. Den ansvarar också för anställning
av eller befordran till tjänst som professor
eller lektor.
Fakulteterna kan delegera en del av sina
uppgifter till institutionerna. Ett exempel
på detta är att det är fakulteten som
formellt ansvarar för forskarutbildningen,
men doktoranderna antas oftast av
respektive institution.
Institutioner och programnämnder har
mycket av ansvaret för grundutbildningen.
Många beslut tas först på institutionsnivå
och fastställs sedan av fakulteten.
Institutioner
Det finns drygt 60 institutioner vid
Göteborgs universitet, men till skillnad från
fakultetsnämnder finns det inget reglerat
i lagar och förordningar om att det ska
finnas. Det är upp till högskolan själv att
bestämma hur de ska organisera sig. De
allra flesta universitet och högskolor i
Sverige har dock institutioner. Motsvarig-

heten till rektor eller dekan på institutionsnivå kallas för prefekt.
Institutionsstyrelse
Vid Göteborgs universitet har de flesta
institutioner en styrelse som högsta beslutande organ. De institutioner som inte har
en institutionsstyrelse styrs helt och hållet
av prefekten, så kallat prefektstyre.
I institutionsstyrelsen har studenterna rätt
att vara representerade. Det är reglerat i
Göteborgs lokala regelverk och studentinflytandepolicy att studenterna har rätt
till 3 representanter i institutionsstyrelsen.
Det kan vara värt att påpeka att studenter
alltid innefattar både grundstudenter och
doktorander och att dessa tre platser bör
delas mellan de båda grupperna. Lärarna
ska ha egen majoritet i styrelsen, vilket
innebär minst fem representanter (inklusive
prefekt) och dessutom ska teknisk/administrativ personal (brukar benämnas TA) vara
representerade.
Ekonomiska beslut
Vad gör då institutionsstyrelsen? Jo den
beslutar om institutionens ekonomi.
Budget, prognoser och utfall är något
du måste vänja dig vid som institutionsstyrelserepresentant. Institutionsstyrelsen
beslutar också om att utlysa tjänster, och
att förordna (anställa) personal. Tjänster
som är på kortare tid än ett år kan institutionsstyrelsen besluta om utan att först ha
utlyst tjänsten (d.v.s. satt in en annons om
det och fått det hela godkänt från högre
ort). Många institutioner har ganska få
fast anställda och många personer som
går på tillfälliga tjänster. Om någon har
vikarierat/gått på tillfällig tjänst under
lång tid har den personen enligt Lagen om
Anställningsskydd (LAS) rätt att bli fast
anställd.”Inlasning” är därför ett ord som
kan tänkas dyka upp i dylika diskussioner.
Bestämmer över utbildningen
I de fall då fakultetsnämnde delegerat
ansvaret är det institutionsstyrelsens
uppgift att anta doktorander till fors-

karutbildningen och utse handledare till
doktorander. Ofta har institutionerna ett
speciellt organ som ansvarar för forskarutbildning, men det är ändå styrelsen som är
det högsta beslutande organet.
Vad gäller grundutbildningen så beslutar
institutionsstyrelsen om exempelvis
kursplaner, kursvärderingar och strategiska
inriktningar. Styrelsen har också ansvaret
för institutionens kvalitetsarbete.
De som jobbar på institutionen
Administrativ personal – I den här
kategorin finns tjänster som brukar gå
under en mängd olika beteckningar. Exakt
vad den administrativa personalen kallas
varierar från institution till institution.
Den administrativa personalen har hand
om antagning av studenter, expedition,
hantering av studieresultat, ekonomi mm.
Adjunkt – En adjunkt är en lärare vid ett
universitet eller en högskola. En adjunkt
har en examen från en grundläggande
universitets- eller högskoleutbildning samt
pedagogisk erfarenhet.
Amanuens – Den som har antagits till en
grundutbildning har möjlighet att anställas
som amanuens. Oftast är amanuenserna
doktorander. I arbetsuppgifterna ingår
undervisning samt medverkan i forskning
och administrativa uppgifter. Anställningen
får högst uppgå till halvtid och ska vara
en visstidsanställning på högst ett år.
Möjlighet finns dock att förlänga anställningen till maximalt tre år.
Docent – Att vara docent innebär att ha
en titel och inte att inneha en viss tjänst.
Docenttiteln delas ut av fakulteten och
kan tilldelas en person som anses besitta
en hög vetenskaplig och pedagogisk
skicklighet. Kallas också oavlönad docent
eftersom föregångaren till dagens docent
var avlönad.
Forskarassistent – Den som har avlagt
en doktorsexamen eller en motsvarande
utländsk examen har behörigheten att
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anställas som forskarassistent. Anställningen är en postdoktoral tjänst och är
en möjlighet för en nybliven doktor att
bedriva forskning samt undervisa.
Lektor – Är en lärare som har en anställning som lektor. För att bli lektor krävs en
doktorsexamen eller konstnärlig skicklighet
samt pedagogisk skicklighet. I vissa fall kan
någon också bli befordrad till lektor utan
att ha doktorerat. Då krävs att en adjunkt
ska ha visat sig kompetent inom ett eller
flera av följande tre områden: pedagogisk
skicklighet, förmåga att utveckla och leda
verksamhet och personal vid högskolan
samt förmåga att samverka med det
omgivande samhället. Det finns också
något som kallas för biträdande lektor. Den
som har avlagt en doktorsexamen eller en
motsvarande utländsk examen är behörig
att anställas som biträdande lektor.
Tjänsten är främst inriktad mot forskning.
En biträdande lektor ska efter ansökan
tillsvidareanställas som lektor om han eller
hon uppfyller de behörighetsgivande krav
som ställs för befordring.

Universitetets ekonomi
Statliga anslag är universitetets största
inkomstkälla men universitetet får också
in pengar från annat håll, främst genom
externfinansiering av forskningen. Mycket
av de pengarna kommer från forskningsråd
och är då också statliga men pengarna
måste sökas istället för att de fördelas
direkt. Men det kommer också forskningspengar från privat håll. Pengar utifrån
kommer också från uppdragsutbildningar,
som externa parter köper av universitetet.
Intäkterna från uppdragsutbildningar ska
täcka kostnaderna för desamma.

14

pengar som skall användas för att betala,
statliga pengar eller externa pengar, eller
en blandning.
Grundutbildning
I den lokala modellen tilldelas fakultetsnämnderna eller motsvarande årliga
uppdrag kopplade till årliga takbelopp
mot vilket avräkning sker med lokala
ersättningsbelopp. Systemet liknar det som
staten tillämpar mot universitetet.
Forskning och forskarutbildning
De medel som fås från staten, med
undantag för medel för lokaler och utrustning, fördelas till fakultetsnämnderna i
proportion till det uppdrag de erhåller från
universitetsstyrelsen.

Om universitetet har för många prestationer (brukar benämnas som att universitetet
”överpresterar”) kan de sparas till ett annat
år då takbeloppet kanske inte uppnås.
Totalt kan max 10 procent av takbeloppet
sparas för att användas i framtiden.

Lärare – Lärare på högskolor/universitet
består av timlärare, forskarassistenter,
adjunkter, lektorer, professorer samt
gästföreläsare.
Professor – Professorstiteln är den högsta
lärartjänsten vid en svensk högskola/
universitet. Lektor med en tillsvidareanställning kan ansöka om befordran
till professor. Behörig att anställas som
professor är den som har visat sig besitta
såväl vetenskaplig/konstnärlig som
pedagogisk skicklighet.

Prestationsrelaterade
grundutbildningsresurser
Resurser för grundutbildningen tilldelas
i ett system där universitetet får ersättning för utförda prestationer i form av
helårsstudenter och helårsprestationer.
Helårsstudenter är ett mått på antalet
registrerade studerande och helårsprestationer ett mått på antalet avtenterade
poäng. För att universitetet ska kunna få
alla sina pengar måste alltså studenterna
ta sina poäng. Om universitetet fyller alla
sina utbildningsplatser och en tillräckligt
stor del av studenterna tar alla sina poäng
får universitetet full ersättning från staten
– takbeloppet är uppnått. Takbeloppet
beräknas utifrån det uppdrag som tilldelats
universitetet och utbetalas av staten i
förskott med en tolftedel per månad.

Statens tilldelningsmodell
Varje år tilldelas universitetet i regleringsbrevet ett uppdrag av statsmakterna.
Uppdraget omfattar såväl grundutbildning
som forskning och utbildning på forskarnivå och innehåller dels generella mål
och riktlinjer, dels myndighetsspecifika
verksamhetsmål uttryckt bland annat i
examina och helårsstudenter. All utbildning är indelad i utbildningsområden och
ersättningsbeloppen varierar kraftigt
mellan områdena. Det brukar pratas om
att olika utbildningar har olika prislappar.
Universitetet har full frihet att fördela sin
verksamhet på de olika utbildningsområdena men ska beakta de mål för examina
mm som ges i uppdraget.

Forskning och forskarutbildning
Vad gäller forskning och forskarutbildning
får universitetet resurser i form av ett fast
årligt belopp, ofta kallat fakultetsanslaget.
Detta anslag är inte prestationsrelaterat
och tillförs universitetet med en tolftedel i
månaden.
Lokala tilldelningsmodeller
De medel som tillförs Göteborgs universitetet inom fakultetsanslaget och inom grundutbildningsanslaget fördelas varje år på
fyra fördelningsmodeller, grundutbildning,
forskning och utbildning på forskarnivå. De
medel som avsätts till modellerna fördelas
sedan vidare till fakultetsnämnderna. Vid
Göteborgs universitet fördelas alla statliga
pengar till nämnderna. Sedan tas pengar
tillbaka till gemensamma förvaltningen,
universitetsbiblioteket, universitetsgemensamma verksamheter med mera genom att
fakturera nämnderna. Detta görs för att
överlåta till nämnderna att bestämma vilka
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Likabehandling
Alla studenter omfattas av sedan 1 januari
2009 av den nya diskrimineringslagen
(SFS 2009:526). Denna lag har till ändamål
att motverka diskriminering och på andra
sätt främja lika rättigheter och möjligheter
oavsett kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Lagen innebär konkret att universitetet
bland annat är skyldighet att utreda och
vidta åtgärder mot trakasserier och att
en student som inte fått tillträde till en
utbildning har rätt att få information från
universitetet om vilka meriter den som blev
antagen hade.
Likabehandling inom universitetet utgår
från diskrimineringslagstiftningen och
innebär bland annat att alla studenter,
inklusive personer som söker en utbildning,
ska bemötas och behandlas likvärdigt. Alla
former av särbehandling, alltså fall där
någon behandlas annorlunda än någon
annan, skall vara sakligt motiverade.
Förenklat innebär likabehandling ett accepterande av olikheter och en respekt för alla
människors lika värde.
Rektor har det yttersta ansvaret för
att lagar och förordningar gällande
likabehandling efterlevs på Göteborgs
universitet. Dekaner, förvaltningschefen,
överbibliotekarien, prefekter (motsvarande) är ansvariga på fakultets- respektive
institutions-/avdelningsnivå (motsvarande).
Den som blir diskriminerad och inte får den
hjälp eller upprättelse som förväntades
från universitetet kan anmäla diskrimineringen till diskrimineringsombudsmannen
(DO).
Handlingsplaner och aktivt arbete
med likabehandling
Göteborgs universitet trycker på vikten av
att utbildningen ska vara öppen för alla
oavsett bakgrund och på en god arbets-
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miljö för alla. Universitetet önskar också
mångfald bland studenter och anställda
och en jämn könsfördelning.
Universitetet har antagit olika centrala
handlingsplaner för arbetet med likabehandling för studenter och anställda. Det
bör också finnas lokala handlingsplaner.
De centrala handlingsplanerna anger hur
likabehandlingsarbetet ska organiserat
och har ambitionen att vara ett ramverk
för likabehandlingsarbetet. Detta ska
konkretiseras på fakultets- och/eller institutionsnivå. Varje institution ska ha ombud
för frågor som rör likabehandling.
I handlingsplanerna anges hur diskriminering kan undvikas och att jämställdhetsoch genusperspektiv ska få utrymme i all
undervisning, litteratur och examination.
Universitetet ska informera alla studenter
om trakasserier och har skyldighet att
utreda misstankar om sådana. Handlingsplanerna anger också vem som har
ansvaret för att saker och ting genomförs.
Kommittén samordnar
Universitetet har en Likabehandlingskommitté som samordnar arbetet med
likabehandling inom Göteborgs universitet
samt ger rektor och styrelse råd i dessa
frågor. I kommittén sitter fakultetsrepresentanter samt fyra studentrepresentanter
med ersättare. Ordförande i kommittén är
rektorsrådet för likabehandlingsfrågor.
Universitetets handlingsplaner och annan
information om jämlikhets- och jämställdhetsarbetet kan du hitta på
www.gu.se/omuniversitetet/jamlikhet
och information om Diskrimineringsombudsmannen finns på www.do.se

Lokala regler i
Göteborg
Förutom de lagar och förordningar som
styr högskolans verksamhet har Göteborgs
universitet antagit en del lokala regelverk
och policies. Innan 1993 var högskolan
reglerad i detalj uppifrån men sedan dess
är det tanken att varje högskola ska ha
egna lokala regelverk. I det lokala regelverket kan först och främst”Rättigheter
och skyldigheter – Regelsamling för studier
vid Göteborgs universitet” och ”Regler
för studier på forskarnivå – Doktorandreglerna” nämnas. I regelsamlingarna
behandlas saker som hur lång tid det får
ta för en tenta att rättas, vilka avgifter/
kostnader en institution har rätt (eller
inte rätt) att ta ut, när en student har rätt
till byte av examinator med mera. Andra
delar av det lokala regelverket som direkt
berör studenter är antagningsordningar
för grund- och forskarutbildning, regler för
skrivsalen, examensordning, riktlinjer för
tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning och policy för studentinflytande.

Alla dessa dokument finns på webben och
nås lättast genom den sida där regelverk,
policies och riktlinjer finns sammanställt:
www.styrdokument.adm.gu.se
Protokoll från styrelse och rektor:
http://www.rk.gu.se/sekretariat/protokoll
Där finns också länkar till lagar och
förordningar.
Andra delar av det lokala regelverket är
exempelvis kvalitetssystem och andra
typer av policies. Även enskilda beslut
av rektor och styrelse ingår i regelverket,
dessa publiceras på webben och det finns
möjlighet att prenumerera på protokoll
från rektor och styrelse.
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På mötet
– mötesformalia
Mötesformalia kan verka ganska byråkratiskt och förvirrande i början men finns
till för att möten ska flyta så smidigt som
möjligt. Att ha reglerad talarordning och
talartid är också ett sätt att se till att alla
får komma till tals och att mötet inte
domineras av ett fåtal högljudda individer.
Är det bara fem personer som är med på
mötet finns det kanske ingen anledning
att vara överdrivet formell men ju fler som
deltar desto större anledning. I formella
mötessammanhang finns det en speciell
terminologi som används och denna
kan det kan vara bra att känna till. På de
följande sidorna förklaras några av de
vanligaste termerna.
Det finns vissa skillnader mellan den
praxis som används i föreningsvärlden (till
exempel på din studentkår) och vad som
gäller för myndigheter (till exempel organ
på universitetet) där kårerna generellt är
mer noga med mötesformalia.
Mötesordlista
acklamation - omröstning genom att de
närvarande på mötet säger ja, du svarar
alltså aldrig nej. Håller du inte med säger
du ingenting. Ordförande gör sig sedan en
uppfattning om vilket förslag som har mest
stöd. Håller du inte med ropar du votering
innan klubban faller.
adjungera – att låta någon som normalt
inte ska vara med på mötet vara med och
ha vissa rättigheter, vilket kan vara allt från
endast närvarorätt, till att även omfatta
yttranderätt, förslagsrätt och beslutsrätt.
I till exempel universitetsstyrelsen och
fakultetsnämnderna är fackliga företrädare adjungerade och har närvaro och
yttranderätt. GUS brukar under punkten
adjungeringar besluta om öppet möte,
som i GUS fall innebär att alla som vill får
närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.
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ajournering – rast eller annan paus i mötet.
Ska vara tidsbestämd men kan hålla på hur
länge som helst, till exempel över en natt
eller i en vecka.
arbetsordning – vilka regler som finns på
mötet, hur röstning går till, hur du begär
ordet osv. Arbetsordningar används för att
möten ska flyta smidigare. Det är inte alla
möten som har nedskrivna arbetsordningar
utan ofta finns någon slags outtalad praxis.
Nedskrivna arbetsordningar förekommer
främst i större församlingar.
bordläggning – att skjuta upp frågan till
ett senare möte. Bordlagda frågor ska
alltid finnas med på dagordningen. Kan
det på nästa möte fortfarande inte fattas
något beslut får beslut om ny bordläggning
fattas. Anledningen till att bordlagda
frågor ska finnas med i dagordningen är
att de inte ska glömmas bort och för att
alla ska hålla sig uppdaterade med vad som

händer även om beslut inte kan fattas.
justeringspersoner - protokoll från möten
brukar justeras av mötesordförande,
mötessekreterare och ytterligare en eller
flera personer som mötet väljer. Att justera
protokollet innebär att du läser igenom
det och ser att det stämmer med vad som
sades på mötet. Därför är det bra om du
som justeringsperson för egna minnesanteckningar från mötet så att du kommer i
håg vad som sades. Beslut som är fattade
på mötet träder inte formellt i kraft förrän
protokollet är justerat. Dock kan möten
fatta beslut om omedelbar justering i vissa
frågor. Justeringspersonerna brukar också
fungera som rösträknare. Om det av någon
anledning inte blivit gjort tidigare ska ett
protokoll justeras på nästa möte.
ordningsfråga – under mötet kan det
komma upp frågor som handlar om hur
mötet ska genomföras. Till exempel om
du vill begära streck i debatten, behöver
en paus, har frågor om ordningen under
mötet etc. Om någon har en ordningsfråga
så tas den upp den på en gång och bryter
diskussionen i den sakfråga som annars
håller på att diskuteras.
propositionsordning – den ordning som
inkomna yrkanden i en fråga tas upp till
beslut. Propositionsordningen görs upp
av mötesordföranden. I en propositionsordning ska först tas så kallade formella
beslut eller ordningsfrågor (det är om
sådant som bordläggning, ajournering,
remiss eller återremiss) om det finns några
sådana yrkanden. Efter det tas beslut i
sakfrågorna. Det kan ibland bli lite förvirrat
om det finns många yrkanden så det gäller
att hänga med när mötesordföranden
presenterar sin propositionsordning. Här
går det alltid bra att be mötesordföranden
att vara extra tydlig med vad som händer
och förklara varför propositionsordningen
läggs upp som den gör.
protokoll – det finns två typer av protokoll:
beslutsprotokoll och diskussionsprotokoll. I
beslutsprotokoll antecknas endast de olika

beslutsförslagen och vad som beslutats.
Diskussionsprotokoll är när allt som sägs
på mötet antecknas. Ofta används dock ett
mellanting; diskussionerna återges i stora
drag, och besluten finns med.
protokollsanteckning – om en ledamot
vill påpeka eller förtydliga något för den
som läser protokollet så kan man begära
att få lämna en protokollsanteckning. En
sådan begäran ska lämnas i anslutning till
beslutet. Hur snabbt den måste inkomma
till den som skriver protokollet står i arbetsordningen för det aktuella mötet - finns det
ingen arbetsordning så fråga sekreteraren.
remiss – ärendet skickas ut till andra
instanser för att få in synpunkter innan
beslut fattas. Om ett ärende remitteras så
bordläggs ärendet och skickas till en annan
instans. Ett ärende kan också återremitteras och då skickas det tillbaka till därifrån
det kom för att det behöver arbetas mer
med, eventuellt kan mötet ge riktlinjer för
det fortsatta arbetet.
replik – någon som har blivit apostroferad
det vill säga direkt tilltalad brukar ges rätt
till replik. Replik ska hållas kort. Det är
mötesordförande som beviljar replik och
det används oftast så lite som möjligt.
reservation – att reservera sig innebär att
inte vilja ta ansvar för av mötet fattade
beslut. Ofta ska reservation anmälas i
samband med beslutet och sedan finns
möjlighet att lämna in en längre formulering inom en given tidsram som finns med
i protokollet. För organ inom myndigheter
gäller dock att reservation (antecknande
av avvikande mening) kan anmälas fram
till det att ärendet expedierats eller ges
till känna på annat sätt (Förvaltningslagen 19 §). Normalt innebär detta att en
reservation kan lämnas in fram till det att
protokollet är justerat och behöver inte
anmälas på mötet.
röstlängd – förteckning över de som har
rätt att rösta på mötet. Under punkten
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justering av röstlängd som brukar finnas
på dagordningen går mötesordföranden
igenom vilka av de röstberättigade som är
närvarande.
röstprotokoll – att upprätta ett röstprotokoll innebär att registrera hur varje enskild
person på mötet har röstat och att det förs
till protokollet.
sakupplysning – om någon sitter inne
med faktakunskaper om de frågor som
diskuteras kan man begära att få lämna en
sakupplysning för att hindra att debatten
grundas på felaktigheter. Sakupplysning
går före i talarlistan. När en sakupplysning
lämnas får inte debatt föras på något sätt
utan bara information lämnas. Den som
undrar något och behöver fakta kan också
be att få en sakupplysning i en fråga från
någon annan på mötet.
stadgar – är något som de flesta föreningar har. En stadga är ett dokument som
reglerar en organisations uppbyggnad,
hur organisationen fattar beslut och anger
huvudsakligt ändamål för verksamheten.
För att ändra i stadgarna krävs oftast
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någon form av kvalificerad majoritet (till
exempel att 3/4 måste rösta för) och/
eller beslut på mer än ett möte. För att
en organisation ska bli godkänd som en
studentkår måste det finnas en stadga,
som universitetet sedan godkänner.
streck i debatten – kan begäras när en
fråga är färdigdiskuterad, när debatten
börjar gå på tomgång och folk upprepar
saker som redan är sagda. Beslutas det
om streck i debatten så frågar ordförande
om det är någon mer som vill sätta upp
sig på talarlistan och sätter sedan streck
efter sista namnet och diskussionen är
då slut och det är dags för beslut. Streck i
debatten kan ibland tendera att förlänga
istället för att förkorta en diskussion. Dels
för att det kan utbryta en debatt om ifall
det ska sättas streck i debatten eller inte,
och dels för att folk skriver upp sig på
talarlistan bara utifall de skulle vilja säga
något mer.
suppleant – person som är ersättare för
ordinarie ledamot och går på möten när
ordinarie ledamot inte kan. Suppleanter
har ibland närvaro och yttranderätt på

möten även när den ordinarie ledamoten
är där. Det finns en skillnad på gruppsuppleanter och personliga suppleanter. En
gruppsuppleant kan gå in som ersättare
för flera olika personer men en personlig
suppleant kan bara ersätta den person som
den är suppleant för.
talarlista – för att hålla ordning på vems
tur det är att prata använder sig ordförande av en talarlista. När du vill säga
något markerar du detta för mötets ordförande som sätter upp dig på talarlistan. När
det blir din tur lämnar ordförande ordet
till dig. I studentsammanhang används
ofta förstatalarlista. Det innebär att när
någon begär ordet första gången sätts den
personen upp på förstatalarlistan, och när
samma person vill säga något för andra
gången i samma fråga sätts personen upp
på andratalarlistan. Förstatalarlistan måste
alltid vara tom innan någon på andratalarlistan får ordet. Talarlista används för
att så många som möjligt ska få komma
till tals och att inte den som pratar högst
ska få prata mest. Ibland kan talarlistan
bli lång och då är det bra om man skriver
ner det man har tänkt säga, så man inte
glömmer bort när det blir ens tur. Kvoterad
första- och andratalarlista betyder att det
är varannan man och varannan kvinna som
gäller på båda talarlistorna.

votering – omröstning. Genomförs oftast
med handuppräckning men kan lika gärna
göras genom att trycka på knappar eller
avge sin röst muntligen. I vissa sammanhang räknas rösterna direkt och i andra gör
ordförande en bedömning av vilket förslag
som vann och om man inte håller med kan
man begära rösträkning. Vid en omröstning kan en ledamot normalt avstå från att
rösta, men när det gäller myndighetsutövning mot enskild så måste alla alltid delta i
omröstningen (Förvaltningslagen 18 §).
yrkande – ett förslag till beslut som läggs
på mötet. Om du har ett annat beslutsförslag än det som är förberett, så ska du yrka
på detta. Det är bra om du skriver ner ditt
yrkande på en lapp och ger till mötesordföranden för att underlätta och förtydliga
när mötet sedan ska gå till beslut. Mötet
beslutar om bifall eller avslag. Du kan
också göra tilläggsyrkanden till redan
framlagda förslag. Har du lagt ett förslag
men anser att någon annans yrkande
är bättre kan du jämka dig med detta
yrkande, det innebär att du drar tillbaka
sitt eget förslag och det stryks om ingen
annan väljer att lyfta det.
övriga frågor – bör anmälas i början av
mötet. Vanligtvis kan inte beslutsfrågor
tas upp under övriga frågor. Övriga frågor
är oftast frågor av rapport eller diskussionskaraktär.
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Att få gehör för sin sak
Det tipset som går att ge är: ”var ordentligt
påläst”! Läs möteshandlingarna ordentligt,
ha koll på vad din studentkår tycker i
olika mer principiella frågor, och läs lagar,
förordningar och propositioner. Nu är det
kanske inte realistiskt att tänka sig att varje
studentrepresentant ska kunna högskoleförordningen utantill, men om du har ett
hum om vad det handlar om så underlättar
det väsentligt.
Våga fråga
Våga fråga är ett annat ledord för studentrepresentanter. Som student kommer du
i de allra flesta fall att lida av ett informationsunderskott gentemot de andra
representanterna, något som särskilt gäller
grundutbildningsstudenter. Som grundstudent har du inte tillgång till fikarum och
andra ställen som ofta i praktiken fungerar
som beredande organ för många ärenden.
Dessutom är du ny i en värld där de andra
på mötet tillbringat en herrans massa år.
Om du inte känner till alla ord, begrepp
och förkortningar som används är det
verkligen inget att skämmas för!
Bota informationsunderskottet
Ett tips för att försöka bota informationsunderskottet är att få tillgång till
beredande möten om sådan finns (ofta
kallat AU ”arbetsutskott”) studenterna har
rätt att få vara representerade i sådana
men det är inte reglerat med hur många
representanter.
Är det något du är osäker på kan du
försöka träffa mötets ordförande eller
någon annan person som vet mer än du.
Att se till att träffa de andra studentrepresentanterna mellan varje möte är ett annat
tips, så att ni kan diskutera igenom saker
och ting. Att som grundstudent ha kontakt
med doktorandrepresentanterna är bra
eftersom de ofta har mer av ett ”inifrånperspektiv” och kan vara mer insatta i hur
snacket går på universitetet.
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Håll på formen
Att bli formalist är en annan utväg studentrepresentanter ofta tar till. I framförallt
institutionsstyrelser känner alla andra
representanter varandra och ibland kan
det verka som att besluten redan har fattas
någon annanstans, t.ex. i fikarummet.
Eftersom de andra ofta känner varandra
anser de kanske inte att det behöver gå så
formellt till, men studenterna känner ofta
inte de andra och ju informellare möte,
desto svårare blir det för studenterna att
hänga med. Ett typiskt exempel är att
bordlagda ärenden inte tas med på dagordningen om den som gör dagordningen
vet att inget har hänt på den fronten, men
det kan ju inte alla andra veta. Därför ska
bordlagda ärenden alltid med, så att alla
kan får information om vad som har hänt
eller inte hänt. Att hålla strikt på mötesformalia är ett sätt att se till att alla får
komma till tals och vara delaktiga i mötet.
Sen behöver det ju inte gå till överdrift.
Visa intresse för alla frågor
Som studentrepresentant sitter du på din
post med samma ansvar som alla andra
ledamöter. Försök sätta dig in i alla frågor,
inte bara de som direkt rör studenterna!
(det är också något som kommer uppskattas av övriga ledamöter) Du har samma
ansvar som alla andra ledamöter och i
vissa styrelser med exempelvis ekonomiskt
ansvar så är det du som person som
är ansvarig även om du är utsedd som
representant för studenterna.
Se upp för härskartekniker
Det stora flertalet av lärare, forskare och
andra anställda på universitetet gillar
studenter, tycker att det är bra med
studentrepresentanter och kommer att
bemöta dig bra. Men det kommer kanske
tyvärr att finnas tillfällen då du blir dåligt
bemött, och inom studentkårsvärlden
odlas ibland myten om universitetet som
fienden (vilket naturligtvis är trams).
Något som du hur som helst ska se upp
med är härskartekniker. Detta är en teori

som Berit Ås, en norsk sociolog presenterat
och du kommer med största sannolikhet
se dessa användas, oftast omedvetet.
Tyvärr är det lika vanligt att de används i
studentsammanhang och du ska se upp
för hur du själv agerar, framförallt när du
exempelvis leder ett möte. De finns nära till
hands ibland utan att du själv är medveten
om dem.
Härskarteknikerna är fem till
antalet, nämligen:
1) osynliggörande – ingen lyssnar när du
pratar, de kanske pratar med varandra,
bläddrar bland sina papper eller något
annat. Det kan också vara att dina inlägg
ignoreras och ingen bryr sig om vad du
säger.
2) förlöjligande - det kan dels handla
om nedsättande attityder med uttryck
som ”Men lilla vän.... ” Men också om
raljerande och nedsättande skämt om dina
åsikter eller person eller att säga att frågan

är löjlig och vi borde ha bättre saker att
diskutera.
3) undanhållande av information – när
du kommer till mötet är beslutet i princip
redan fattat - ett vanligt problem för
studentrepresentanter som inte har
tillgång till fikarum och korridorsnack.
Exempel på undanhållande av information
är om kallelse och handlingar inte kommer
fram i tid, väsentlig information fattas i de
samma eller att nya underlag presenteras
på mötet.
4) dubbelbestraffning – vad du än gör så
blir det fel. Pratar du är du för högljudd, är
du tyst för mesig.
5) påförande av skuld och skam – något
som sker genom förlöjligande och dubbelbestraffning. Det kan vara att säga att
vi borde ägna oss åt viktigare problem som
utbildningskvalitet istället för att tjata om
jämställdhet.
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Det bör i det här sammanhanget påpekas
att det är ovanligt att studenter blir illa
behandlade på möten, och även om du
kan märka att härskartekniker används så
kan det ofta vara ganska subtilt. Ett typiskt
exempel är handlingar som inte kommer i
tid och det ligger oftast inget ont uppsåt
bakom. Men om du skulle känna dig illa
behandlad på ett möte så ta kontakt med
den som utsett dig till uppdraget, det kan
vara din studentkår eller GUS. Om du under
pågående möte märker att du eller någon
annan utsätts för härskartekniker så brukar
det ge bra effekt att påpeka detta.
Mer allmänna tips för att komma till tals i
en diskussion är att sätta sig nära och väl
synlig för mötesordföranden vilket kan
göra det lättare att bli sedd. Om du tycker
att någon eller några är tysta – kan du
fråga dem efter deras åsikt. Att använda
sig av så kallade rundor, det vill säga att
alla i tur och ordning får säga vad de tycker
och tänker om frågan, brukar vara ett
bra sätt att få alla att komma till tals men
om man är alltför många blir det svårt
att genomföra. Det kan dock vara bra att
poängtera att det är helt okej att stå över i
rundan så att ingen känner sig pressad att
prata om han eller hon inte vill.
Våga komma med egna förslag!
Har du något du tycker att det organ du
sitter i bör diskutera och eller fatta beslut
om, lägg fram ditt förslag. Hör med den
person som gör dagordningen och skickar
ut kallelser hur långt innan förslag behöver
komma in för att komma med på föredragningslistan och bland handlingarna. Skriv
sedan ihop en skrivelse. Skriv kort, folk är
generellt lata och kommer ägna en kort
skrivelse mer uppmärksamhet. Beskriv
kortfattat bakgrunden, vilket ofta blir
en redogörelse för ett problem, och vad
du tycker behöver göras. Avsluta sedan
gärna med att ge konkreta beslutsförslag.
Beslutsförslag formuleras ofta i form av
så kallade att-satser som ofta föregås
av något liknande ”Därför föreslår jag
styrelsen att …”.
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Ställ upp skrivelsen på ett sådant sätt att
beslutsförslagen är lätta att urskilja. Om ni
är flera studentrepresentanter är det en bra
idé att prata ihop er och lämna gemensamma förslag. När det sen blir dags för
möte ska du vara beredd på att du kommer
att få föredra, presentera, ditt förslag så
tänk gärna ut i förväg vad du ska säga. Det
kan också vara en bra idé att fundera på
vilken kritik som kan komma att riktas mot
ditt förslag och hur den bäst kan bemötas.
Om du som student vågar ställa frågor,
säga ifrån och komma med egna förslag är
det något som med allra största sannolikhet kommer att uppskattas av övriga
ledamöter och göra dig mer insatt och
delaktig i respektive organs arbete – vilket
förmodligen kommer göra arbetet mycket
roligare!

Rapporter från
studentrepresentanter
Som studentrepresentant är det bra att
skriva rapporter från sina möten. Det finns
många skäl att skriva rapporter. Det är
nyttigt för en själv att tänka igenom och
sammanfatta möten och kan lätt friska
upp mötet inför nästa gång. Information
till andra kåraktiva kan lätt förmedlas, och
har någon varit frånvarande får de en uppdatering av läget. Dessutom underlättas
överlämningen till nästa person som ska
representera studenterna i ”ditt” organ om
det finns lättöverskådlig dokumentation
över vad som avhandlats tidigare.
Hur skrivs en bra rapport?
En bra rapport är kortfattad, då är det fler
som läser den. En rapport bör innehålla
en sammanfattning/utvärdering av mötet,
inklusive vilken stämning som rådde. Den

bör innehålla de viktigaste punkterna
på föredragningslistan (ganska fylligt
kommenterade) samt något mer kortfattat ytterligare beslut och diskussioner på
mötet. Det räcker såklart att det kommer
en rapport från varje möte.
Vart tar rapporten vägen?
Lämpligt är att själv behålla ett exemplar
för framtida överlämning, samt att
distribuera varsin kopia till övriga
studentrepresentanter i organet. Om du
är utsedd av GUS till ditt uppdrag bör du
skicka en kopia till GUS presidium, vilka
står för vidare spridning. Om du är utsedd
av din studentkår vill de säkert gärna ha en
rapport.

Några ytterligare
begrepp
Adjungerad – om en professor, lektor eller
adjunkt benämns som adjungerad innebär
detta att personen ifråga har sin huvudsakliga sysselsättning utanför universitetet/
högskolan.
Antagning som doktorand – en forskarstuderande kan vara antagen i mellan
fyra och fem år som doktorand. Tiden för
att klara av forskarutbildningen är fyra år
men om doktoranden åläggs institutionstjänstgöring, d v s arbete åt institutionen,
förlängs tiden som doktorand. Totalt kan
institutionstjänstgöringen uppgå till 20
procent av arbetstiden, vilket innebär att
tiden kan förlängas med maximalt ett
år. Institutionstjänstgöring kan bestå i
administrativa uppgifter, forskning eller
undervisning. Även för förtroendeuppdrag
som studentrepresentant har doktorander
rätt till förlängning, hur mycket regleras av
Regler för förlängning av utbildningstid för
doktorander.
Ibland talas det om skuggdoktorander, det
är personer som bedriver forskarutbildning
utan att vara formellt antagna. Skuggdoktorander är rättslösa i förhållande till
högskolan.
Befordringsreformen – man kan numera
bli befordrad till professor. Tidigare var
alla professurer kopplade till en tjänst.
Regeringen tillsatte 1996 en utredning
vars syfte var att undersöka högskolans
lärarorganisation som låg bakom reformen.
Ett av målen med reformen är att de
pedagogiska meriterna ska väga tyngre
än tidigare vid befordran för att på så sätt
kunna stärka kvaliteten på undervisningen
inom utbildning på grund- och forskarnivå.
Disciplinnämnd – handlägger och beslutar
i ärenden där studenter på olika sätts
misstänks ha betett sig illa. Det kan handla
om fusk, störande beteende, hot om våld,
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diskriminering och trakasserier. Det är
bara studenter som kommer till disciplinnämnden – lärare och övriga anställda
ställs istället inför personalansvarsnämnden. Disciplinnämnden använder sig av
likabehandlingslagen och högskolelagen
för att se om studenter har gjort fel. I disciplinnämnden sitter 2 studenter, 1 lärare,
1 rektor samt 1 lagfaren ledamot (som är
domare i hovrätten eller länsrätten). Disciplinnämnden kan besluta om avstängning
med upp till 6 månader. Student som ställs
inför disciplinnämnden kan få stöd av GUS
studentombud.
Disputation – när en doktorand är färdig
med sin avhandling är det dags att
disputera. Vid disputationen presenterar
och försvarar den doktorerande sin
avhandling. Till disputationen utses
det en opponent och en betygsnämnd,
dessa är alla forskare inom doktorandens
ämnesområde. Opponentens uppgift är
att kritisera avhandlingen. Betygsnämnden
består av tre eller fem ledamöter - dessa
utses av fakultetsnämnden. Betygsnämndens uppgift är, som namnet antyder, att
sätta betyg på avhandlingen. Doktorandens handledare får inte ingå i betygsnämnden om inga särskilda skäl föreligger.
Disputationer är alltid offentliga så vem
som vill kan gå dit.
Handledare – både den som på grundutbildningsnivå skriver en uppsats och
den som på forskningsnivå arbetar med
en avhandling har rätt till en handledare.
Handledaren ska kunna ge tips och råd för
hur uppsatsen kan disponeras. Den som är
antagen till en forskarutbildning har ofta
flera handledare, en huvudhandledare och
en eller flera bihandledare.
Huvudhandledaren ska finnas till hands
genom hela forskarutbildningen för att
exempelvis kunna ge råd kring val av
kurser samt ge aktivt stöd vid arbetet med
avhandlingen. Syftet med bihandledare är
att doktoranden ska ha tillgång till flera
handledare som kan finnas som stöd under

forskarutbildningen. I professorers och
lektorers arbetsuppgifter ingår handledning
åt doktorander.
Hedersdoktor – en hedersdoktor behöver
inte ha doktorerat utan titeln tilldelas den
person vars vetenskapliga arbete eller andra
gärningar främjat forskningen vid universitetet/högskolan. Några hedersdoktorer
vid Göteborgs universitet är drottning
Silvia, Hillary Clinton och filmregissören Roy
Andersson.
Klinisk assistent – att ha en anställning
som klinisk assistent innebär att arbete
skall bedrivas inom klinisk utbildning och
forskning. Anställningen ska vara tillsvidare
på längst ett år men får förnyas till maximalt
tre år. Arbetet får högst uppgå till 40
procent av en heltidsanställning. Den som
ska antas som klinisk assistent måste ha
avlagt läkar- eller tandläkarexamen samt ska
antas eller redan har antagits till forskarutbildning inom ett medicinskt vetenskapsområde.
Postdoktoral forskning – brukar ofta
förkortas post doc. Postdoktoral forskning
ger nyblivna doktorer möjlighet att
ytterligare skaffa sig erfarenheter som
forskare. Finansieringen av tjänsten sker till
övervägande del av stipendier. Det är vanligt
att en forskare bedriver sin postdoktorala
forskning vid ett utländskt universitet eller
ett forskningsinstitut. Forskarassistent och
biträdande lektor är två tjänster att söka för
den som har avlagt en doktorsexamen.
Promotion – Göteborgs universitets största
akademiska högtid. Stor festlighet för de
doktorer som disputerat under året. Burkar
hållas i oktober - november.
Professorsinstallation – en annan akademisk
högtid. De som anställts/utnämnts till
professorer vid Göteborgs universitet under
året ”installeras”. Brukar hållas i april – maj.

som finansieras av en extern uppdragsgivare, till exempel ett privat företag eller en
organisation. Uppdragsutbildning - utbildning som, mot en avgift, anordnas av ett
universitet eller en högskola på uppdrag av
till exempel ett företag eller en kommun. Det
är uppdragsgivaren som utser deltagarna i
utbildningen.
Utbildningsbidrag – är ett sätt att finansiera
forskarutbildningen. För att få utbildningsbidrag måste man vara antagen som
doktorand. Utbildningsbidraget är på 15500
kr i månaden (före skatt) och kan ges i max
två år. Efter den tiden ska man bli anställd
som doktorand. Utbildningsbidrag ger inte
samma sociala förmåner som en anställning
ger. Under tiden som man får utbildningsbidrag kan man bli anställd som assistent vilket
är en deltidsanställning som bara får ges till
doktorander med utbildningsbidrag. Det får
uppgå till max 40% av heltid. Assistentens
arbetsuppgifter är undervisning, forskning
och/eller administrativt arbete. Studentkårerna vid Göteborgs universitet arbetar för
att alla doktorander ska vara anställda från
första dagen på forskarutbildningen.
Utbildningsområde – är indelningsgrunden
för regeringens resurstilldelning till grundläggande högskoleutbildning. Det finns ca
20 utbildningsområden som alla har olika
prislappar – utbildningen inom varje område
får kosta olika mycket. Det är stor skillnad på
prislapparna mellan de olika områdena.
Vetenskapsområde – forskning vid
universitet och högskolor sker idag inom
fyra olika vetenskapsområden. Dessa är
det humanistiska/samhällsvetenskapliga-,
det medicinska-, det tekniska- samt det
naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Till
detta tillkommer också Sveriges Lantbruksuniversitet.

Uppdragsforskning – forskning som bedrivs
vid ett universitet eller en högskola men
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